Bonnya Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bonnya Község Önkormányzata
falugondnok
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7281 Bonnya, Kossuth utca 38.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási
rendeletei által meghatározott feladatok szakmai programban foglaltak szerinti ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
8 Általános,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
büntetlen előélet
falugondnoki képzettség, vagy megszerzésének vállalása
egészségügyi alkalmasság
önálló munkavégzésre való képesség

3 hónapos próbaidő vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Szakmunkásképző intézet,
középiskolai végzettség, falugondnoki alapképzettség megléte
gépjárművezetői gyakorlat, balesetmentes közlekedés
helyben lakás
Előnyt jelentő kompetenciák:
Jó szintű empátia
Jó szintű kommunikációs készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- motivációs levél - miért szeretne falugondnok lenni
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló postai
feladóvevény, vagy az elektronikusan benyújtott igénylésről szóló visszaigazolás
- iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
- érvényes gépjárművezetői engedély másolata
- pályázó nyilatkozata a 3 hónapos próbaidő vállalásáról
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- falugondnoki alapképzettséget igazoló dokumentum másolata, vagy nyilatkozat arról,
hogy a falugondnoki képzésen való részvételt vállalja és a feladat ellátásához szükséges
képzést a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1 éven belül megszerzi, valamint
falugondnoki tanfolyam sikeres elvégzését követő 5 éven belül, ha a közalkalmazotti
jogviszonyt önhibájából vagy rendkívüli felmondással szünteti meg, a falugondnoki képzés
költségét időarányosan visszafizeti
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Króthné Gelencsér Ildikó nyújt, a
0684310034 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bonnya Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (7281 Bonnya, Kossuth utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KOH/1930-1/2020., valamint a
munkakör megnevezését: falugondnok.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
képviselő-testületi döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 11.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
helyben szokásos módon - 2020. október 20.
www.hivatal-tkopp.hu - 2020. október 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze,
megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog- és/vagy anyagi következmény
nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt
semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

