
Veszprémvarsány Község Önkormányzata

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

pályázatot hirdet

Veszprémvarsány Község Önkormányzata 

háziorvosi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 8438 Veszprémvarsány, Kossuth Lajos utca 21.

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

Háziorvos melett végzendő feladatok a 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 2. mellékletében
felsoroltak szerint.Az orvosi munka folyamatos segítése a rendelőben és a praxisban és
az ápolói feladatok ellátása.Vérvétel.Rendelői eszközök használata (EKG, stb.). A
háziorvosi rendelőhöz tartozó jelentések és egyéb adminisztratív feladatok elvégzése

Illetmény és juttatások:

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

•         Középfokú képesítés, körzeti ápoló , általános asszisztens,
•         asszisztensként illetve ápolóként - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         ECDL
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Felhasználó szintű internetes alkalmazások kezelése



•         büntetlen előélet
•         4/2000.. (II.25.) EÜM rendeletben előírt végzettségek, feltételek megléte
•         egészségügyi alkalmasság
•         saját gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítvány másolata
•         Részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaderna Melinda polgármester
nyújt, a +36/30/9562494 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémvarsány Község Önkormányzata

címére történő megküldésével (8438 Veszprémvarsány, Kossuth Lajos utca
44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: Vv/481/2020 , valamint a munkakör megnevezését:
háziorvosi asszisztens.

•         Személyesen: Vaderna Melinda polgármester, Győr-Moson-Sopron megye,
8438 Veszprémvarsány, Kossuth Lajos utca 44. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Veszprémvarsány, Sikátor, Lázi és Bakonypéterd község hirdetőtáblái

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.veszpremvarsany.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 

Nyomtatás


