Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csenger Város Önkormányzat Csengeri Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ
Gyógytornász
munkakör betöltésére.
1./ A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
2./ Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
3./ A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4765 Csenger, Ady Endre utca 20.
4./ A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

meghatározza a rövid és hosszú távú kezeléseket, kidolgozza és megvalósítja a terápiás tervet
egyéni és csoportos mozgásterápiás módszereket alkalmaz
elektroterápiás eljárásokat alkalmaz
kezelőhelyiségben, tornateremben, végzi a mozgásterápiát
bemutatja és gyakoroltatja a különböző mozdulatokat, mozdualtsorokat
a tornagyakorlatokhoz különböző eszközöket használhat, pl. labda, bordás-fal
megtanítja a gyógyászati segédeszközök, pl. protézisek, mankók, járókeretek használatát
elektroterápiás és ultrahangos kezelésnél beállítja a gépeket
különböző gyógymasszázst alkalmaz
feljegyzést és nyilvántartást vezet a kezelésekről, a gyógyulási folyamatokról
gondoskodik a kezeléshez használt eszközök tisztisztántartásáról és karbantartásáról

5./ Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
6./ Pályázati feltételek:
a. Főiskola, Gyógytornász,
b. magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, felhasználói szintű
számítógépes ismeret.
7./ A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a. szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
b. B kategóriás jogosítvány
8./ Elvárt kompetenciák:
a.

Kiváló szintű Kommunikációs készség,

9./ A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolata, érvényes működési
nyilvántartás másolata, egészségügyi szakdolgozói kamarai tagság igazolása, továbbképzési pontok
igazolása, érvényes erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy azt megkérte. Hozzájáruló
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati
eljárással összefüggésben kezeljék.
10./ A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
11. /A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Véghné Plébán Judit nyújt, a 06306168278,
0644520550 -os telefonszámon.
12. /A pályázatok benyújtásának módja:
a. Postai úton, a pályázatnak a Csenger Város Önkormányzat Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási
Központ címére történő megküldésével (4765 Csenger, Ady Endre utca 20. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4852/2016 , valamint a munkakör
megnevezését: Gyógytornász.
b. Elektronikus úton Véghné Plébán Judit részére a fonover@csenger.hu E-mail címen keresztül
13./ A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Munkáltató részéről az intézményvezető dönt a pályázatok elbírálásáról.
14./ A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 23.
15./ A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
www.csenger.hu - 2016. október 24.
•
www.csjsz.hu - 2016. október 24.
www.kozigallas.hu- 2016.október 24.

