
Hajdúsámson Város Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Hajdúsámson Város Önkormányzata Védőnői Szolgálat
  

körzeti védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Hársfa utca 3-5.

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

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) EszCsM rendeletben foglalt feladatok ellátása Hajdúsámson III. sz. védőnői
körzetében. A foglalkoztatás egészségügyi szolgálati jogviszonyban történik

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél (vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél),
•         magyar állampolgárság
•         büntetlen előélet
•         a pályázó nem áll az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. év C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 2. § (4)

bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn az Eszjtv. 2. § (5) – (6)
bekezdésében foglalt kizáró okok

•         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         védőnői munkakörbe szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         részletes, fényképes szakmai önéletrajz
•         iskolai végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata
•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi

bizonyítvány kikéréséről
•         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő

kezeléséhez
•         működési nyilvántartási igazolvány és MESZK tagság igazolás másolata



•         a pályázó nyilatkozata, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben meghatározott
kizárási okok vele szemben nem állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Danku József Sándor jegyző nyújt, a 0652-590-590 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsámson Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4251 Hajdúsámson,

Szabadság tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./7486-2/2022
, valamint a munkakör megnevezését: körzeti védőnő .

•         Elektronikus úton Dr. Danku József Sándor jegyző részére a jegyzo@hajdusamson.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Kigyós Sándorné, Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5. A, iktató .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betöltéséről a Polgármester dönt. A Polgármester fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek
nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.hajdusamson.hu - 2022. október 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései, valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és
végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet, valamint a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet az irányadók.

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a munkáltató által a Miniszterelnöki Kormányiroda
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


