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Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona

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

pályázatot hirdet

Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona 
Egészségügyi részleg

  
2 fő gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2025 Visegrád, Mogyoróhegy utca 10.

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

Az intézmény lakóépületeiben végzett ápolási, gondozási feladatok ellátása, a szobák rendjének, tisztaságának és a környezet
higiénéjének biztosítása. Fürdetés, szennyes ruha csere, ebédosztás, étkeztetés, beteg kísérés, valamint a munkaterület rendben
tartása.

Illetmény és juttatások:

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

•         Szakmunkásképző intézet, szociális gondozó és ápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A pályázó szakmai önéletrajza, a végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata, alkalmazás esetén 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Miklósné nyújt, a 27/579-540/4258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Vámosmikolai Idősek Otthona címére történő megküldésével

(2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: Vmik/161/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő gondozó.

•         Elektronikus úton Kéner Krisztián intézményvezető részére a idosek@t-online.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Kéner Krisztián intézményvezető, Pest megye, 2635 Vámosmikola, Ipolysági út 9-11. .
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a szakmai vezető és az intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Egyéb juttatások: - Cafetéria - Utazási költségtérítés - Étkezés hozzájárulás - Munkaruha

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


