
Rácalmás Város Önkormányzat

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

Rácalmás Város Önkormányzat

szociális étkeztetés

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2459 Rácalmási Szociális Központ Rácalmás , Széchenyi tér 19.

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

A szociális  étkeztetéshez  kapcsolódó  1993.  évi  III.  törvény  a  szociális  igazgatásról
szóló és szociális ellátásról valamint végrehajtási rendeletei alapján, gondozói feladatok
ellátása (szociális étkeztetés).

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, OKJ-s végzettség a " személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények feladatairól és működésük feltételeiről szóló " 1/
2000.(I.7) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében fenti munkakörhöz
megjelölt végzettség,

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz,
• iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata,
• 90  napnál  nem  régebbi  erkölcsi  bizonyítvány,  de  legalább  az  erkölcsi

bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata,
• nyilatkozat  arról,hogy  az  eljárásban  résztvevők  a  pályazati  anyagokat

megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 16.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  dr.  Györe  Andrea  jegyző
ügyfélfogadási időben nyújt, a 06/25 517-866 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Rácalmás Város Önkormányzat címére történő

megküldésével (2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/6462_12022
, valamint a munkakör megnevezését: szociális étkeztetés.

• Személyesen: dr: Györe Andrea jegyző ügyfélfogadási időben, Fejér megye,
2459 Rácalmás, Szigetfő utca 11-13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31.

Nyomtatás
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