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Dévaványa Város Önkormányzata 

5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 
 

Ügyiratszám: -  Tárgy: -  

Ügyintéző: -  Hiv. sz.:-   

Telefon:-  Melléklet:-   

 
Dévaványa Város Önkormányzata 

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

pályázatot hirdet 

Dévaványa Város Önkormányzata 

 

Gyógytornász 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű,várhatóan 3 évig tartó tartós távollét időtartamra közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Részmunkaidő, heti 30 órás 

A munkavégzés helye: 

Dévaványa Strandfürdő és Gyógyászat, 5510 Dévaványa, Sport utca 5.  

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

Gyógytornász tevékenység végzése, járóbeteg-szakellátáson. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

 főiskola,  

 gyógytornász diploma,  

 magyar állampolgárság,  

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Járóbeteg-szakellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Szakmai önéletrajz,  

 végzettséget igazoló dokumentumok másolata,  

 érvényes működési nyilvántartás másolata,  

 egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság igazolása,  

 továbbképzési pontok igazolása,  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.  

 Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeglédi Tünde nyújt, a 30/226-62-39 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Dévaványa Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5510 

Dévaványa, Hősök tere 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: I-1/48-1/2016., valamint a munkakör megnevezését: Gyógytornász. 

  Személyesen Czene Boglárka, Dévaványa Város Önkormányzata, 5510 Dévaványa, Hősök tere 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 25. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www.devavanya.hu – 2016. június 6. 

 www.kozigallas.hu – 2016. június 4. 

 

 

 

http://www.devavanya.hu/
http://www.kozigallas.hu/

