Horpács Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Horpács Község Önkormányzata
falugondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Nógrád megye 2658 Horpács, Kossuth út 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól 1993. évi III.
törvényben, az 1/2000. (I.7.) SzCSM rendeletben, Horpács Község Önkormányzata falugondnoki
szolgálatáról szóló önkormányzati rendeletében és Falugondnoki Szolgálata Szakmai Programjában
foglaltak szerint, télen hóeltakarítás, nyáron fűkaszálás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
8 általános,
•
falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte, vagy a képzés megszerzésének 2 éven belüli
vállalása
•
gépjármű-vezető - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•
B kategóriás jogosítvány,
•
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
•
3 hónap próbaidő vállalása,
•
egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
falugondnoki és gépjármű-vezetési - legalább5 év feletti szakmai tapasztalat,
•
helyismeret,
•
szociális érzékenység, empatikus viselkedés, jó kapcsolatteremtő képesség,
•
önálló munkavégzési és együttműködési képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
fényképes szakmai önéletrajz,
•
végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata,
•
gépjárművezető engedély másolata,
•
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét
és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
•
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
•
nyilatkozat 3 hónap próbaidő vállalásáról,
•
nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri -e a pályázat zárt ülésen történő tárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Zoltán polgármester nyújt, a +36 30 975
7839 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•

•
•

Postai úton, a pályázatnak a Horpács Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(2658 Horpács, Kossuth út 12.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: HO/153/2022, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
Elektronikus úton Molnár Zoltán polgármester részére a zolmol@ gmail.com e-mail címen
keresztül
Személyesen: Molnár Zoltán polgármester, 2658 Horpács, Kossuth út 12.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Horpács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A kinevezés előtt a
pályázókat a Képviselő- testület előzetesen testületi ülés keretében - nyilatkozata szerint - személyesen
meghallgatja. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
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