
Nemeskocs Község Önkormányzata 
                        

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

pályázatot hirdet 

Nemeskocs Község Önkormányzata 
 

falugondnok 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Vas megye, 9542 Nemeskocs, Petőfi utca 68. 

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

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv-ben, 
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működéséi feltételeiről szóló 1/2020. (I.07) SZCSM 
rendeletben és a falugondnoki szolgálat működését szabályozó helyi 
rendeletben és szabályzatban lévő falugondnoki feladatok teljeskörű 
ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

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

         Szakmunkásképző intézet, 
         gépjármű vezető - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
         B kategóriás jogosítvány, 



         foglalkozás -egészségügyi alkalmasság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Műszaki ismeretek 
         Helyismeret 
         Empatikus viselkedés, jó kapcsolatteremtő képesség 
         Együttműködési képesség 
         Jó kapcsolatteremtő, problémamegoldó és kommunikációs 

képesség 
         Rugalmasság 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt László Ervin 
polgármester nyújt, a +36202854305 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Nemeskocs Község Önkormányzata 

címére történő megküldésével (9542 Nemeskocs, Petőfi utca 68.). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: N/85/2022, valamint a munkakör 
megnevezését: falugondnok. 

         Személyesen: László Ervin Polgármester, Vas megye, 9542 
Nemeskocs, Petőfi utca 68. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot Nemeskocs Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja 
el. A kinevezés előtt a pályázókat a Képviselő-testület előzetesen, testületi 
ülés keretében -nyilatkozat szerint - személyesen meghallgatja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         http://www.celldomolk.hu/aloldal.php?menu=281&mod=cikk&id=8

70 - 2022. június 7. 
 


