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Őszi Napfény Idősek Otthona 

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

Őszi Napfény Idősek Otthona 
ápolási gondozási részleg 

szociális gondozó 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 69. 

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

Idősek Otthonában általános és ·demens betegek gondozása és ápolása az 1 /2000 
(1.7.) SZCSM rendelet szerint, a szakma szabályainak megfelelően . Szociális gondozó 
munkakörhöz tartozó adminisztráció vezetése. 

Illetmény és juttatások: 

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

Pályázati feltételek: 

• Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló;OKJ-s ápoló; általános 
ápoló és általános asszisztens, valamint az 1 /2000 (1. 7.) SZCSM rendelet 3. 
sz. mellékletben felsorolt végzettségek, 

• Önéletrajz; Szakirányú végzettségről Iskolai bizonyítvány; Érvényes erkölcsi 
bizonyítvány; Pályázó részéről hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati 
anyagban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásával kapcsolatban 
kezeljék. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Emelt szintű szakképesítés, OKJ - s ápoló; , 

• Idősek Otthonában szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. április 4. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan to'4ábbi információt Pál Gyuláné nyújt, a 06 20 418 
2700 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Öszi Napfény Idősek Otthona címére történő 

megküldésével (2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 69. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 436-2/2019 , 
valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó. 

• Elektronikus úton Békásiné Kilián Noémi részére a penzugy8@kisber.hu 
E-mail címen keresztül 

• Személyesen: Szarvas Szilveszter, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, 
Deák Ferenc utca 69 .. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

2019. 03. 28 - án a pályázók szóbeli meghallgatása az Öszi Napfény Idősek 
Otthonában az intézményvezető által. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 1. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.szocikisber.hu - 2019. február 25. 
• www.kisber.hu - 2019. feqruár 25. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocikisber.hu 
honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). 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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