
Mecseknádasdi Gondozási Központ

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

Mecseknádasdi Gondozási Központ

gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7695 Mecseknádasd, Rákóczi F. utca 2. .

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

A bentlakásos  intézményben zajló  gondozási  feladatok  ellátása,  fizikai,  mentális  és
életvezetési  segítségnyújtás,  az  egyéni  bánásmód  figyelembevételével,  12  órás
munkarendben.

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,
• büntetlen előélet
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Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű kommunikációs készség,
• Jó szintű állóképesség,
• Kiváló szintű empátia, türelem, elhivatottság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget és képesítést igazoló dokumentumok
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázati  eljárás  során  személyes  adatainak

kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Farkasné  Jakab  Eszter
intézményvezető nyújt, a +3630249-1734 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Mecseknádasdi Gondozási Központ címére

történő megküldésével (7695 Mecseknádasd, Rákóczi F. utca 2-4. . ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Mn/906-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó.

vagy

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Mecseknádasd Község Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A  munkakör  betöltésének  nem  feltétele  a  szakirányú  végzettség  megléte,  annak
megszerzését az intézmény támogatja.

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

Nyomtatás
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