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Megtekintés

Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény

gondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Segítséget nyújt az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítéséhez,
képességeinek fenntartásához, fejlesztéséhez figyelembe véve az ellátott életkorát,
élethelyzetét, egészségi állapotát.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.)
Korm.rendelet rendelkezése az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Középfokú képesítés,
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7) SzCsM rendelet 3. számú
mellékletének gondozóra vonatkozó szakirányú képesítés;
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Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett;
Büntetlen előélet;
Cselekvőképesség;
Nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok;
Nem áll foglalkoztatástól való eltiltás alatt;
A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021.
(X.28.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség teljesítése

Elvárt kompetenciák:
•

Magas szintű szociális érzékenység, empátia, határozottság, helyzetfelismerő
és szervező képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

•
•
•
•

Fényképpel ellátott önéletrajz,
Iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igazoló dokumentumok
másolata;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; (A közalkalmazotti jogviszonyt
létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy
büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja
szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.);
Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt;
Pályázó nyilatkozata, hogy vele szemben a Kjt. 41.§ (1)-(2) bekezdés szerinti
összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve az esetlegesen fennálló
összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
A koronavírus elleni védőoltás felvételéről/meglétéről igazolás;

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
intézményvezető nyújt, a 92-511.322 -os telefonszámon.

Keszei

Erika

mb.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális
Intézmény címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház
utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 92001-H-322-12/2022 , valamint a munkakör
megnevezését: gondozó.
vagy
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Elektronikus úton Keszei Erika mb. intézményvezető részére a
gondoskodas@szgyfzala.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A szakmai bizottság a pályázati feltételeknek meg nem felelő pályázókat nem hallgatja
meg. Személyes meghallgatásra, szakmai ismereteket is felmérő elbeszélgetésre azok
kerülnek behívásra, akik az iratokat hiánytalanul benyújtják és meghallgatásukat a
szakmai bizottság szükségesnek ítéli. A nem nyertes pályázók által benyújtott
dokumentumokat az elbírálást követően visszaküldjük, rendszerünkből töröljük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.pozvagondos.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szgyf.gov.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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