
Bag Nagyközség Önkormányzata 
                        

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

Védőnő 

munkakör betöltésére. 

A  közalkalmazotti  jogviszony  időtartama:  határozatlan  idejű  közalkalmazotti
jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2191 Bag, Dózsa György u. 53. 

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

Védőnői feladatok ellátása a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESzCsM
rendelet  alapján.  Önálló  védőnői,  tanácsadás-  és  szűrések  végzése,  terhes-  és
csecsemőgondozás. Egészségnevelési feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        

Pályázati feltételek:

 Főiskola, Védőnő, 
 Büntetlen  előélet  és  annak  igazolása,  hogy  a  pályázó  nem  áll

foglalkozástól való  eltiltás hatálya alatt 
 Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság igazolása 
 Magyar állampolgárság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Védőnői munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
 Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások), 



Előnyt jelentő kompetenciák: 

 Kiváló szintű Kommunikáció készség 
 Kiváló szintű Problémamegoldó készség 
 Önálló munkavégzési képesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 Részletes szakmai önéletrajz fényképpel, képzettséget igazoló okiratok
másolata 

 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 Nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában

részt vevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 28. 

A pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Palya  Zoltán  nyújt,  a  06-
30/667-0734 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a Bag Nagyközség Önkormányzata címére 

történő megküldésével (2191 Bag, Szent Imre utca 52. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: B1/265-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő. 

 Személyesen: Palya Zoltán, Pest megye, 2191 Bag, Szent Imre utca 52. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 www.bagfalu.hu - 2020. január 27.
 Bag Nagyközség Hirdetőtábláján - 2020. január 27.
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