
Pályázat védőnői állásra 

 

Rédics Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. §-a alapján pályázatot ír ki területi védőnői munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Zala megye, 8978 Rédics, Dózsa u. 11. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) 

ESzCsM rendelet és egyéb jogszabályok, protokollok által meghatározott védőnői feladatok 

ellátása Rédics, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, Lendvadedes, 

Szijártóháza, Zalaszombatfa községekben. 

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 

- Szakdolgozói Kamarai Tagság 

- érvényes EEKH működési nyilvántartás 

- védőnői ellátásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- szakmai önéletrajz 

- diploma másolata 

- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

- az Egészségügyi Szakdolgozók Országos Működési Nyilvántartásában lévő érvényes 

igazolvány, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló kártya 

másolata 

- a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati 

eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik. 

A munkakör betöltethetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2017. január 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 28. A pályázati kiírással kapcsolatban 

további információt Soós Endréné polgármester nyújt a 06-20/242-7414 telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja:  

- Postai úton, a pályázatnak Rédics Község Önkormányzata címére történő megküldésével 

(8978 Rédics, Vasút u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 2612/2016., valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő. 

- Személyesen: Soós Endréné polgármester (8978 Rédics, Vasút u. 10.) 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Képviselő-testületi ülésen. A formai és tartalmi 

feltételeknek megfelelő pályázót a munkáltató személyes elbeszélgetésre hívhatja be. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 23. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

- www.kozigallas.hu 

- www.redics.hu 

- Rédics, Belsősárd, Bödeháza, Gáborjánháza, Gosztola, Külsősárd, Lendvadedes, 

Szijártóháza és Zalaszombatfa Község Önkormányzata hirdetőtáblája 

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

 

Rédics, 2016. 11. 07. 

 
 

 (: Soós Endréné :) 

 polgármester 
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