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Őszi Napfény Idősek Otthona 

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

Őszi Napfény Idősek Otthona 
ápolási,- gondozási részleg 

szociális gondozó 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 69. 

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

Őszi Napfény Idősek Otthonában általános és demens betegek gondozása és ápolása 
az 1,/2000. (1.7 .. ) SZCSM rendelet szerint, a szakma szabályainak betartásával. A 
szociális gondozó munkakörhöz tartozó adminisztráció 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,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Emelt szintű szakképesítés, OKJ-s ápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

( 



2/2 

• Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány,
iskolai végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolata, valamint a
pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagát a
pályázatban résztv vevők megismerjék és véleményezzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. május 10. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 5. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Postai úton, a pályázatnak a Őszi Napfény Idősek Otthona címére történő ( 

megküldésével (2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 69. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
ÖHl/2082-3/2021 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó. 

• Elektronikus úton Békásiné Kilián Noémi részére a penzugy8@kisber.hu
E-mail címen keresztül

• Személyesen: Szarvas Szilveszter, Komárom-Esztergom megye, 2870 Kisbér,
Deák Ferenc utca 69 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatás után. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 7. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.szocikisber.hu - 2021. április 16.
• www.kisber.hu - 2021. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocikisber.hu 
honlapon ·szerezhet. 


