Pest Megyei Kormányhivatal
a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján
pályázatot hirdet
Pest Megyei Kormányhivatal
Ceglédi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

Vezető védőnő
munkakör betöltésére.
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Kossuth tér 1.
Ellátandó feladatok:
járási vezető védőnői, szakfelügyelő védőnői feladatok
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A járási vezető védőnő a 33/2013 (V.10.) EMMI rendelet, a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, a
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet alapján: a) ellátja a Járási Hivatal illetékességi területén a
védőnői tevékenység szakmai felügyeletét, vizsgálja a jogszabályi minimumfeltételek, valamint a
működési engedélyekben foglalt feltételek meglétét. Szakfelügyeleti ellenőrzéseket végez. b)
közreműködik a védőnői ellátás tekintetében • az egészségügyi ágazati jogszabályok, szakmai
irányelvek érvényesítésében; • az egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezésében, és
ellenőrzésében; c) elvégzi a védőnői tevékenységgel kapcsolatos panaszok, közérdekű
bejelentések kivizsgálását, a szükség esetén intézkedéseket kezdeményez. d)
munkaértekezletet, szakmai konzultációt tart a szakmai felügyelete alá tartozó védőnők részére.
e) az illetékességi területen működő védőnői körzetek vonatkozásában javaslatot tesz szervezeti,
szervezési intézkedésekre, humánerőforrás fejlesztésre. f) segíti a pályakezdő, illetve újonnan
kinevezett védőnő beilleszkedését. g) folyamatos kapcsolatot tart a megyei vezető védőnővel,
szakmai javaslatot tesz, kezdeményezi a szakmai munka minőségének javítását. h) megfelelő
végzettség esetén közreműködik a Családvédelmi Szolgálat tevékenységében, helyettesíti a
CSVSZ védőnőt.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:









Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Felsőfokú képesítés,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Védőnői szakképzettség
Nem áll közigazgatási foglalkoztatás eltiltás alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete
 B kategóriás jogosítvány
 ECDL bizonyítvány
 legalább tíz év szakmai gyakorlat
 közigazgatási gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai
önéletrajz a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint (az
önéletrajz sablon letölthető: https://kozigallas.gov.hu/publicsearch.aspx)
motivációs levél
iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló
dokumentumok másolata
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magdáné dr. Rostás Boglárka mb.
hivatalvezető nyújt, a +3653511422 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton a Pest Megyei Kormányhivatal részére a
allaspalyazat@pest.gov.hu E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a hivatali
vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázatok
benyújtásának határidejét követő 10 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottjával történt egyeztetést követően dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől
számított 8 munkanapon belül a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A jogviszony létesítésekor 6
hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 5.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási
szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.

