Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény
Boróka Otthona

ápoló/gondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7683 Helesfa, Nádassy telep .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézményben élő, felnőtt korú ellátottak ápolása, gondozása, ellátása, gyógypedagógiai fejlesztésének segítése. A
gondozói/ápolói munkát a törvényi előírásoknak, szakmai követelményeknek, munkaköri leírásában foglaltaknak megfelelően, az
egyéni gondozási és ápolási tervek figyelembe vételével, legjobb tudása szerint végzi. Figyelemmel kíséri, betartja és betartatja az
intézményre vonatkozó higiénés előírásokat. Feladata az ellátott tágabb és szűkebb környezetének tisztán tartása, a kulturált
környezet kialakítása, a lakószobák otthonossá tétele. Segít az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok (pépes étellel való étkeztetés,
folyadékpótlás) elvégzésében, az ellátást igénybevevő ruházatának, textíliájának cseréjében, tisztításában, ellátottak testi
ápolásában, az ellátást igénybevevő szakrendelésre, szűrővizsgálatra kísérésben. Feladata az ellátottak folyamatos megfigyelése,
egészségügyi és mentális változások jelentése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Szakmunkásképző intézet, szociális gondozó és ápoló végzettség,
magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi újtípusú erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítványok,
önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Emelt szintű szakképesítés, OKJ ápoló végzettség, vagy ezzel egyenértékű végzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

3 hónapnál nem régebbi újtípusú erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítványok, önéletrajz
a koronavírus elleni védőoltásnak az állami intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről
szóló 599/2021 Korm.rendelet alapján koronavírus elleni védőoltás felvételéről szóló igazolás
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul

•

külön nyilatkozat amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárást követően az Intézmény a
benyújtástól számított 12 hónapig, vagy a nyilatkozat visszavonásáig megőrizze, majd az őrzési idő lejártát vagy a
nyilatkozat visszavonását követően megsemmisítse

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt intézményvezető nyújt, a 73/310-351 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei Dél-Zselic Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével
(7900 Szigetvár, Turbékpuszta 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
90201-H/506/2022 , valamint a munkakör megnevezését: ápoló/gondozó.
•
Elektronikus úton intézményvezető részére a igazgato@delzseliceszi.hu E-mail címen keresztül
•
Személyesen: intézményvezető, Baranya megye, 7900 Szigetvár, Turbékpuszta 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 1.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 8.

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