
Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ 
Bentlakásos intézmény

  
Osztályvezető ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
  

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

24 ágyas, demens betegek ellátásával foglalkozó osztály szakmai munkájának vezetése. A Szervezeti és
Működési Szabályzatban biztosított hatáskörébe utalt jogok gyakorlása. Fő feladata az osztály működéséhez
tartozó ápoló, gondozó, illetve takarító munkatársak irányítása, az osztály szakmai tevékenységének
megszervezése és ellenőrzése. A munkatársak továbbképzésének, szakmai fejlődésének elősegítése, illetve
az ápoló-gondozó tevékenység hatékonyságának, magas színvonalának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Emelt szintű szakképesítés, Ápoló,
•         Szociális területen megszerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Szociális területen megszerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Főiskolai, vagy egyetemi szintű szakirányú képesítés (lezárt, vagy folyamatban lévő

tanulmányok). Demencia gondozó képzés megléte



Elvárt kompetenciák:

•         A tevékenység végzéséhez megfelelő szakképesítéssel szerepel az alap-, és a működési
nyilvántartásba,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes fényképes szakmai önéletrajz • vezetésre, fejlesztésre vonatkozó szakmai program •
iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i); szakirányú végzettséget és szakképzettséget
igazoló okiratok másolatai; • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll
a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem
állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok • nyilatkoza

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makkai Jánosné nyújt, a 0642-520-002 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ címére

történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál 87. Központi iroda ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 443/2022 , valamint a munkakör
megnevezését: Ápoló.

•         Személyesen: , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál 87. Központi
iroda .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tiszavasvári Város Önkormányzata - 2022. július 15.
•         humantiszavasvari.hu - 2022. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a humantiszavasvari.hu honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


