PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Herceghalom Község Önkormányzata
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.)
alapján pályázatot hirdet
TERÜLETI VÉDŐNŐ
munkakör betöltésére.
Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Herceghalomi Védőnői Rendelő, Pest megye, 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
A munkakörbe tartozó feladatok:
A védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet 3. §-ban meghatározottak.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja Herceghalom védőnői körzetét, valamint helyettesíti a tartósan távol lévő területi
védőnő körzetét.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A létrejövő munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
valamint a 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) hatálya alá tartozó munkaviszony.
Bérezés megállapítása a 256/2013. (VII. 05.) Korm. rendet az egyes egészségügyi dolgozók és
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló Korm. rendelet 7. számú melléklete – az
egészségügyi szakdolgozók, egyes egészségügyben dolgozók, valamint védőnők illetmény,
illetve bértáblája alapján kerül meghatározásra.
Plusz juttatás: Herceghalom Község Önkormányzata 2022. évi Cafetéria Szabályzata alapján.
Pályázati feltételek:
• Szakirányú felsőfokú végzettség
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
• Magyar állampolgárság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• 1-3 év Szakmai tapasztalat
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes szakmai önéletrajz,
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megigényléséről,
• Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes
pályázati anyagba betekinthetnek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmadia Zsuzsanna polgármester
nyújt, a 06-23/530-560 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton a polghiv@herceghalom.hu
- Postai úton, a pályázatnak Herceghalom Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2053 Herceghalom, Gesztenyés út. 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: területi védőnő.
- Személyesen.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálására Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022.
szeptember hónapjában tartandó testületi ülésén kerül sor. A Képviselő-testület a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat benyújtásának kizárólagos
feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés.
A kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 10.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: www.herceghalom.hu, profession.hu,
2022. augusztus 18.
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