
Balotaszállás Községi Önkormányzat

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

Balotaszállás Községi Önkormányzat

Tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.

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

A tanyagondnoki szolgáltatás feladatainak ellátása Balotaszállás külterületi és szükség
esetén belterületi részein a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi  III.  törvény és végrehajtási  rendeletei,  valamint  a  szakmai  programban foglaltak
szerint.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Szakmunkásképző intézet,
• gépjárművezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• B kategóriás jogosítvány,
• tanyagondnoki végzettség, vagy a képzésen való részvétel vállalása,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,

Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=421265

1 / 3 2019. 03. 06. 10:55



• cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• jó helyismeret,
• jó kommunikációs képesség,
• jó kapcsolatteremtő képesség az idősekkel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz,
• 3 hónapnál  nem régebbi  erkölcsi  bizonyítvány,  vagy az igénylésről  szóló

másolat,
• iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai,
• nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázó  vállalja  a  tanyagondnoki  munkakör

betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését (amennyiben nem rendelkezik
tanyagondnoki képesítéssel),

• jogosítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 11. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 9.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Huszta  István  polgármester
nyújt, a 06-77/442-098 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Balotaszállás Községi Önkormányzat címére

történő megküldésével (6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Bal/821/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.

• Elektronikus úton Huszta István polgármester részére a
polgarmester@balotaszallas.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Huszta István polgármester, Bács-Kiskun megye, 6412
Balotaszállás, Ady Endre utca 26. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.balotaszallas.hu - 2019. március 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

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

Nyomtatás
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