
 

 

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK)  
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

JSzSzGyK – Időskorúak Átmeneti Otthona  

 

ápoló  
munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama, a foglalkoztatás jellege: határozatlan, teljes munkaidős (heti 

40 óra) közalkalmazotti jogviszony  

 

Próbaidő időtartama: 4 hónap. 

 

A munkavégzés helye: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/a. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A szakképzettségének megfelelő ápolási és gondozási 

feladatokat lát el. Munkaideje alatt a szolgáltatást igénybe vevő fizikai és mentális ellátását végzi. A 

munkavégzés folyamatos munkarendben, 12 órás műszakban történik.   

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, valamint a Budapest Főváros VIII. ker. 

Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének vonatkozó rendeletei az irányadók 

 

Pályázati feltételek: 

 8 általános, szociális gondozó, ápoló végzettség az 1/2000. SzCsM rendeletben meghatározottak 

szerint 

 felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 időskorúak ellátása területén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, a 

pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

Személyes interjú esetén kérjük az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló 

bizonyítványok/okiratok bemutatását. 

 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

 



 

 

Sikeres pályázat esetén a felvétel feltételei: érvényes egészségügyi könyv, valamint 3 hónapnál nem 

régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, eredeti iskolai bizonyítványok, személyi azonosító okmányok, 

adókártya és TAJ kártya bemutatása. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.09.28. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Váradi Gizella intézményvezető részére az 

iroda@jszszgyk.hu e-mail címen keresztül. A pályázati anyag megküldésekor az e-mail tárgy mezőjében 

kérjük, kerüljön feltüntetésre a megpályázni kívánt munkakör: „IÁO-ápoló”. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatok bírálata folyamatos. Az elbírálást 2 tagú bizottság 

végzi. A pályázat eredményéről minden pályázó értesítést kap.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019.09.30  
 


