
 

Apc Községi Önkormányzat  

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

pályázatot hirdet 

Apc Községi Önkormányzat  

 

nappali ellátás vezető  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Heves megye, 3032 Apc, Fő út 8.  

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

A nappali ellátás vezetői munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása, a nappali ellátás szakszerű, jogszerű 

és zavartalan működtetése. Jogszabályban előírt adminisztrációs feladatok ellátása.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Emelt szintű szakképesítés, 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3.számú mellékletének 

8.1.pontjában meghatározott szakirányú szakképzettség,  

         Szociális, vagy egészségügyi ellátás területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         B kategóriás jogosítvány,  

         Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

történő rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz  

         Cselekvőképesség  

         Büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól eltiltó ítélet hatálya alatt  

         Egészségügyi alkalmasság  



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Idősek nappali ellátásában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat,  

Elvárt kompetenciák:  

         Önálló, felelősségteljes, pontos munkavégzés, szakmai és jogszabályi ismeretek,  

         Jó kommunikáció, probléma megoldó képesség, konfliktus-kezelés, határozottság,  

         Szociális érzékenység, empátiás készség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes szakmai önéletrajz  

         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata  

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 5.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Apc Községi Önkormányzat címére történő megküldésével 

(3032 Apc, Erzsébet tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: Apc/55/2018 , valamint a munkakör megnevezését: nappali ellátás vezető.  

         Elektronikus úton Juhász István részére a apc@apc.hu E-mail címen keresztül  

         Személyesen: Szásziné Nagy Erika, Heves megye, 3032 Apc, Erzsébet tér 1. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A feltételeknek megfelelő jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. A kinevezéskor 90 nap 

próbaidő kerül kikötésre. A pályázat kiírója - érvényes pályázatok esetén is - fenntartja a pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánításának jogát.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 23.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         apc.hu - 2018. január 20. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 20.  

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi 

központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  

  

 


