
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

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

pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2351 Alsónémedi, Ady Endre utca 20. A 

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

Ellátja a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21) ESzCsM rendeletben foglaltakat Alsónémedi 
II. számú védőnői körzetében, valamint rész vesz az iskola-egészségügyi szolgáltatásban a 
14/2017.(III.30.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint. 

Illetmény és juttatások: 

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

Pályázati feltételek: 

•         Főiskola, Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnőképző Szakon, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         A pályázó részletes szakmai és személyes önéletrajza, iskolai végzettségről szóló oklevél 
másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy beadására vonatkozó igazolás, pályázó 
nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezhetik és 
megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vincze József nyújt, a 06-29/337-101 -os 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

•         Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata címére történő 
megküldésével (2351 Alsónémedi, Fő út 58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: AN/931/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő. 

•         Elektronikus úton Vincze József részére a polgarmester@alsonemedi.hu E-mail címen keresztül 

•         Személyesen: Vincze József, Pest megye, 2351 Alsónémedi, Fő út 58. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat honlapja - 2018. június 19. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Illetmény és juttatás közös megegyezés szerint! 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató 
által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv 
felel. 

  

 


