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Tés Község Önkormányzata 

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

pályázatot hirdet 

Tés Község Önkormányzata 

 

háziorvosi asszisztens 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8109 Tés, Petőfi S. u 47. 

Veszprém megye, 8424 Jásd, Kossuth Lajos u 129. 

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

A tési felnőtt és gyermekorvosi körzethez tartozó rendelőkben (Tés, Jásd) - a háziorvos 

melletti asszisztensi feladatok ellátása: a kompetenciájába tartozó feladatok ellátása, 

műszerek, eszközök kezelése, fertőtlenítése, ápolási dokumentáció önálló vezetése. 

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, szakirányú végzettség, 

•         körzeti ápolói szakképesítés vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi 

szakápoló) szakképesítés, vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítés, 

vagy ápolói szakképesítés (OKJ szám: 55 723 01), vagy gyermekápolói, illetve 

csecsemő- és gyermekápolói szakképesítés (OKJ szám: 55 723 02), vagy ápolói 

(BSc), vagy ápoló (MSc) szakképesítés 

•         érvényes műk.engedély és MESZK kártya; 

•         Magyar állampolgárság, 

•         Büntetlen előélet 

•         Cselekvőképesség 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         önéletrajz 

•         végzettséget igazoló dokumentumok másolata, érvényes műk.engedély és 

MESZK kártya másolata 

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

•         Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik, és abba betekinthetnek, a pályázattal összefüggő személyes 

adatainak kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 19. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czaltik Éva nyújt, a 0688/588-560 -os 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Tés Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (8109 Tés, SZabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-284-1/2022 , valamint a 

munkakör megnevezését: háziorvosi asszisztens . 

•         Elektronikus úton Czaltik Éva részére a jegyzo@osku.hu E-mail címen keresztül 

•         Személyesen: Fodor-Bödös István János, Veszprém megye, 8109 Tés, 

Szabadság tér 1. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 27. 

  

 


