
Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye  
                         

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

pályázatot hirdet 

Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye  
Idısek klubja 

 
szociális gondozó  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: 

határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  

                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidı  

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6351 Bátya, Bercsényi utca 17.  

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

idısek gondozása, környezeti és személyi higiénéjük biztosítása, a napi étkeztetés ellátása, 

tálalás, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, szükséges adatlapok, 

nyilvántartások vezetése,  

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,  

�         magyar állampolgárság, büntetlen elıélet, cselekvıképesség, fényképpel ellátott 

szakmai önéletrajz  



A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
�         hasonló munkakörben, vagy egyéb szociális, egészségügyi területen eltöltött idı - 

Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

�         Felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások),  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat 

arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati anyagot megismerhetik  

A munkakör betölthetıségének idıpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 26.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Markó Jánosné nyújt, a 

06.70/3681972 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Bátya Község Egészségügyi és Szociális Intézménye 

címére történı megküldésével (6351 Bátya, Bercsényi utca 17. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 23/2018 , 

valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó.  

�         Elektronikus úton Markó Jánosné részére a batyaszocintezmeny@gmail.com E-

mail címen keresztül  

�         Személyesen: Markó Jánosné, Bács-Kiskun megye, 6351 Bátya, Bercsényi utca 

17. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         Bátya község honlapja - 2018. november 12. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idıpontja: 2018. november 10.  

A pályázati kiírás közzétevıje a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 

munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel.  

  

 


