Falugondnoki pályázati felhívás
Kisfüzes Község Önkormányzati Képviselőtestülete pályázatot ír ki határozatlan időtartamra,
közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott falugondnoki munkakör betöltésére.
1. Pályázati feltételek:
a) magyar állampolgárság,
b) büntetlen előélet,
c) 8 általános iskolai végzettség,
d) falugondnoki képzettség, vagy falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása 2 éven belül,
e) „B” kategóriás jogosítvány,
f) legalább 2 éves gépjármű vezetési gyakorlat,
g) 3 hónap próbaidő kikötésének vállalása.
2. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) középiskolai/gimnáziumi végzettség,
b) helyismeret.
3. A pályázathoz csatolni kell:
a) önéletrajzot,
b) iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát,
c) vezetői engedély másolatát,
d) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
e) nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik.
4. Munkavégzés helye: Heves megye, Kisfüzes község
5. A munkakörbe tartozó feladatok: a falugondnoki feladatok elvégzése a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, és az 1/2000.(I.7.) SZCSM
rendeletben foglaltak szerint, a falugondnoki szolgáltatás nyújtása pedig az önkormányzat által
jóváhagyott szakmai program alapján történik.
6. Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti összeg.
7. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 15.
8. A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok elbírálásáról Kisfüzes Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete a benyújtást követő ülésén dönt.
9. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.
10. Az állás betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően a falugondnoki
szolgálat ideiglenes működési engedélye kiadásának jogerőre emelkedését követő naptól.
11. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen Kisfüzes
Község Önkormányzatához (3256 Kisfüzes, Szabadság tér 2.) kell benyújtani. Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „falugondnok”
A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Menyhárt Balázs polgármestertől a 30/910-2269-es
telefonszámon lehet kérni.
12. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: A pályázati kiírást a www.kszk.gov.hu, és
a www.kisfuzes.hu oldalakon kell közzétenni. – Határidő: 2016. február 15.
Záradék: Jelen falugondnoki pályázati felhívást Kisfüzes Község Önkormányzati
Képviselőtestülete a 4/2016.(II.4) határozatával fogadta el.
Kisfüzes, 2016. február 15.

Menyhárt Balázs
polgármester

