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Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 
                        

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-hoz kapcsolódó 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §9 (1)10 a) pontja alapján  

állást hirdet 

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény  
Idősek otthona 

 
szociális gondozó és ápoló 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Zala megye, 8380 Hévíz, Szent András utca 11. A 

Zala megye, 8380 Hévíz, Honvéd utca 2. 

A munkakörbe tartozó feladatok: 

A lakók egészségi állapotának megfelelően alapvető szükségleteinek kielégítése, közvetlen 
környezetének rendben tartása.  

Illetmény és juttatások: 

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

  ápoló, szociális gondozó és ápoló, az 1/2000 SzCsM rendelet 3. sz. melléklet 8.2. 
pont alapján meghatározott szakképzettség  

 magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség 
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 szakmai önletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány, végzettségeket igazoló  

dokumentumok másolata 

Az elbírálásnál előnyt jelent: 
 fizikai és mentális terhelhetőség, 
 hasonló területen szerzett gyakorlat 
 nagyfokú empátia és konfliktuskezelő képesség 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2016. július 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Krisztina nyújt, a 06 30 536 
3343 -os telefonszámon. 

A jelentkezés módja: 
 Postai úton, a pályázatnak a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény címére 

történő megküldésével (8380 Hévíz, Szent András utca 11. a ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni  a munkakör megnevezését: szociális gondozó és ápoló. 

 Elektronikus úton Hardi Rita részére a tamunka@t-online.hu E-mail címen 
keresztül 

 Személyesen: Varga András, Zala megye, 8380 Hévíz, Szent András utca 11. a . 

Az álláshirdetés megjelenésének helye, ideje: 
 Hévíz város Önkormányzata - 2016. július 21. 
 Keszthely Munkaügyi Kirendeltség - 2016. július 21. 
 Az intézmény honlapján – 2016. július 21. 
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