Tömörd Községért Közalapítvány
A Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatással
pályázatot hirdet
falugondnok
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, Tömörd Község
A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:
A falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben és az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben foglaltak
szerint, falugondnoki és egyéb szolgáltatás nyújtása az Alapítvány által jóváhagyott
szakmai program alapján
Illetmény és juttatások:
A munkabér és egyéb juttatások – cafeteria - megállapítására megegyezés szerint
külön megállapodás alapján kerül sor.

Pályázati feltételek:
8 általános, falugondnoki képesítés vagy a kötelező 260 órás alapképzés
elvégzésének és a képesítés megszerzésének vállalása,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, foglalkozásegészségügyi alkalmasság
helyismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Középiskola/gimnázium,
helyismeret, legalább 5 éves gépjárművezetői gyakorlat, tömördi lakóhely,
felhasználói szintű számítógépes ismeret,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz, pályázónak a feladat ellátására vonatkozó szakmai
elképzelései, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okirat másolata, vezetői
engedély másolata, falugondnoki képesítés hiányában a pályázó nyilatkozata a
képzettség megszerzésének vállalásáról, hozzájáruló nyilatkozat a személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a pályázó felvétele esetén
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 21. 12.00
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Puskerné Hermann Beáta
nyújt a 06-30/738-6840 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tömörd Községért Közalapítvány címére történő
megküldésével (9738 Tömörd, Fő utca 9. ). (Beérkezési határidő: 2016. március
21. 12 .00) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
„falugondnok”.
vagy
Személyesen: Puskerné Hermann Beáta, Tömörd, Fő utca 28.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokat Tömörd Községért Közalapítvány Kuratóriuma bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Tömörd Község Önkormányzatának hirdetőtáblái – 2016. március 8.
tomord.hu honlap - 2016. március 8.
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2016. március 8.

