
Csákvári Önkormányzati Társulás 

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet 

 

Csákvári Önkormányzati Társulás 

 

Védőnői Szolgálat 

 

területi védőnő 
munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2018.01.08.-től legfeljebb 2021.03.31-ig 

 

Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye:  
8083 Csákvár Szabadság tér 6.  

8085 Vértesboglár, Alkotmány utca 9. 

 

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

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben meghatározott 

területi védőnői feladatok ellátása, Csákvár II. számú védőnői körzetében, Vértesboglár 

településen, valamint a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti iskola védőnői feladatok 

ellátása Vértesboglár településen, továbbá óvoda védőnői feladatok ellátása Csákvár és 

Vértesboglár településeken. 

 

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására a „Közalkalmazotti jogállásról szóló” 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezési az irányadóak.  

 

Pályázati feltételek:   

- Egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal egyenértékűnek 

elismert oklevéllel rendelkező védőnő, 

- Magyar állampolgárság, 

- Egészségügyi alkalmasság,  

- Cselekvőképesség,  

- Büntetlen előélet, és annak igazolás, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás 

hatálya alatt, 

- 3 hónap próbaidő vállalása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelet:  

- Területi védőnői ellátásban szerzett –legalább 1-3 év tapasztalat,  

- Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)  

- B kategóriás jogosítvány,  

- Stefáni Védőnői Nyilvántartó Rendszer használatának ismerete. 

  

 



A pályázat részeként benyújtandó papírok, igazolások:  

- Részletes fényképes szakmai önéletrajz,  

- Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,  

- Működési nyilvántartási igazolvány (EKKH) másolata,  

- Kamarai tagságot igazoló dokumentum másolata,  

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez,  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal   

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.01.04. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton a pályázatot a Csákvári Önkormányzati Társuláshoz kell benyújtani a 8083 

Csákvár Szabadság tér 9. postacímre. Kérjük a borítékra feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot CSÖT/29-2/2017 valamint a munkakör megnevezését: területi 

védőnő.  

Elektronikus úton és telefonon Zsichla Gergely Önkormányzati és Társulási irodavezető nyújt 

tájékoztatást az onkiroda@csakvar.hu email címen vagy a +36 22 582 310-es telefonszám 

131- es melléken.  

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatok - tartalmi és formai - szűrését követően a pályázók személyes 

meghallgatása után a társulási tanács elnöke dönt a pályázó személyéről. A pályázat kiírója 

fenntartja a pályázat indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018.01.05. 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A betölteni kívánt területi védőnői állás jogviszonyának időtartama a jelenlegi védőnő 

főállású anyasági támogatás igénybevételének ideje alatt áll fenn, legfeljebb 2021. 03. 31. 

napjáig. 

A munkáltatóval kapcsolatban bővebb információt a www.csakvaritarsulas.hu honlapon 

szerezhet.  

 

mailto:onkiroda@csakvar.hu
http://www.csakvaritasulas.hu/

