Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
 (66) 491-956 Fax: 491-361

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató

vezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 92.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Fizioterápis szakellátást végző költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátása. Munkáltatói
jogkör gyakorlása a költségvetési szerv közalkalmazottai felett. Kapcsolattartás a szakirányú
állami és helyi önkormányzati szervekkel. Folyamatos beszámolás a fenntartó felé a
költségvetési szerv működéséről.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:






  
  
  
  
  

Egyetem, egészségügyi területen szerzett végzettség
szakmai: - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Füzesgyarmat Város Önkormányzat
Polgármesterétől
5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám
 (66) 491-956 Fax: 491-361
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
    vezetői: - Legalább 5 év vezetői tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Diploma másolata, részletes szakmai önéletrajz, szakmai vezetői program,
érvényes működési nyilvántartásról szóló dokumentum másolata, , 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány.

  

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bere Károly, polgármester nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
    Postai úton, a pályázatnak Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselőtestületének címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
…………./2016. , valamint a munkakör megnevezését: Gyógycentrum vezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
    www.fuzesgyarmat.hu - 2016. ………………..
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesygarmat.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július …

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A
pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

