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Tard Község Önkormányzata 

3416 Tard, Rózsa u. 1. 

Tel.: 49/432-903 

 

 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
 

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3416 Tard, Rózsa u. 1.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet körzeti ápolói munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra) 

Munkavégzés helye: Tard, Béke tér 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: háziorvos mellett asszisztensi, illetve körzeti 

ápolói feladatok ellátása (a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 

4/2000. (II.25.) EüM rendelet 2. melléklete szerint) 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 

irányadók. 

 

Pályázati feltételek:  

 büntetlen előélet; 

 betöltött 18. életév; 

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz;  

 a Kjt. 20. § (1) bekezdés d) pontjának való megfelelés; 

 középiskola/gimnázium és  

körzeti ápolói szakképesítés, vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) 

szakképesítés, vagy ápolói szakképesítés vagy gyermekápolói, illetve csecsemő- és 

gyermekápolói szakképesítés, vagy diplomás ápolói szakképesítés; és 

 legalább 3-5 év szakmai tapasztalat. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 helyismeret, 

 felhasználói szintű MS Office ismeretek. 

 

Elvárt kompetenciák: jó kommunikációs készség, kapcsolatteremtő képesség, empátia. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

 szakmai önéletrajz, 

 végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 egészségügyi alkalmasság igazolása, 

 MESZK kártya másolata, és 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: a személyügyi központ honlapján való közzétételt 

követő 15. napig, de legkésőbb 2015. szeptember 20-ig 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 5. 

 

A munkakör legkorábban 2015. október 15. napjától tölthető be. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

Postai úton vagy személyesen  

Tard Község Önkormányzatának címezve (3416 Tard, Rózsa u. 1.).  

A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „szakképzett ápoló” 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

1. személyügyi központ internetes oldala (kozigallas.gov.hu) 

2. Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének hirdetőtáblája 

(3416 Tard, Rózsa u. 1.) 

3. www.tard.hu 

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a 49/432-903-as telefonszámon kérhető. 

 

http://www.tard.hu/

