
Vaskúti Idősek Otthona  

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

pályázatot hirdet 

Vaskúti Idősek Otthona  

vezető ápoló 

munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő 

 

A vezetői megbízás időtartama 

 

A munkavégzés helye:  
Bács-Kiskun megye, 6521 Vaskút, Damjanich u. 75. 

 

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

Az ápoló-gondozó otthon egészségügyi ellátásának, szakápolási tevékenységének 

irányítása, koordinálása, ellenőrzése. 

 

Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek 

a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 

végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

 

 

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 

vezető ápoló munkakörre meghatározott szakképzettség, 

 legalább három év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. 

 cselekvőképesség,  

 büntetlen előélet 

 

Előnyt jelent: 

 szociális ellátás területén szerzett legalább 1-3 éves vezetői gyakorlat 

 felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság 

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes, részletes szakmai önéletrajz,   

 iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai, 



 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi 

bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, 

 nyilatkozat arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők 

megismerhetik, 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 07. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kulisity Antalné nyújt, a 06-30-554-

3785-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Vaskúti Idősek Otthona címére történő megküldésével (6521 

Vaskút, Damjanich utca 75.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 9-137/2020, valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A formai követelmények teljesítése, a benyújtott dokumentumok, az elvárt és előnyt jelentő 

feltételek és kompetenciák esetén, személyes meghallgatás. A kinevezési jogkör gyakorlója a 

kinevezésben 4 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató fenntartja magának a pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  

 

2020. október 09. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

 

www.vaskut-nagykozseg.hu 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

 

 

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a 

pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. Bármely benyújtandó irat, 

igazolás hiánya automatikusan a pályázat érvénytelenségét vonja maga után, hiánypótlásra 

nincs lehetőség! 

 

http://www.vaskut-nagykozseg.hu/

