
Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ 
                            

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

Rimóci Gondozási Központ  
 

szociális gondozó és ápoló 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Nógrád megye, 3177 Rimóc, Hunyadi utca 9. 

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

A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó gondozói feladatok ellátása (szociális segítés, 
személyi gondozás stb.). 

Illetmény és juttatások: 

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

 8 Általános, Szociális gondozásra vonatkozó képesítési előírások, (szociális gondozó 
és ápoló, fogyatékkal élők gondozója, gerontológia gondozó , az 1/2000.(I.7.) SzCsM 
rendelet 3. számú mellékletében meghatározottak szerint., 

 Magyar állampolgárság,büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okirat(ok) másolata, egészségügyi 
alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány,a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Danics Dominika nyújt, 
a 06-30-703-4377 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Nógrádmegyeri Virágsziget Szociális Központ 
címére történő megküldésével (3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 139. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
191/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló. 

 Elektronikus úton Király Attiláné részére a megyerotthon@gmail.com E-mail 
címen keresztül 

 Személyesen: Király Attiláné, Nógrád megye, 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 
139. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat az intézményvezető bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 27. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a megyerotthon@gmail.com honlapon 
szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 3. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A 
pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
  
  

 


