
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 
                        

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

 

Ápoló, gondozó támogatott lakhatásba 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

1022 Budapest, Budapest, Marczibányi tér 3. 

1081 Budapest, Népszínház u. 17 III. em. 1. 

1118 Budapest, Kaptárkő u. 9. I. em 1-2. 

1124 Budapest Németvölgyi út 81. I. em 2. 

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

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Mozgássérült Emberek 
Rehabilitációs Központja Kaptárkő utcai támogatott lakhatás ápoló, gondozó munkakör 
betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan.  

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  

A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának támogatott lakhatásába 
gondozó és ápoló munkatársakat keresünk teljes munkaidőben, folyamatos 
munkarendben. Ellátottjaink mindennapi életének (étkezésben, öltözésben, fürdésben, 
vásárlásban, kísérésben, főzésben, mosásban, egyéni szükségletekhez igazodó 
segítségnyújtás) támogatása. A betanulás során munkatársaink támogatóan segítik az új 
belépő munkatársunkat.  

Illetmény és juttatások:  



Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Amit kínálunk:  

− Kjt. szerinti alapbér, munkahelyi pótlék, szociális összevont ágazati pótlék, 
egészségügyi végzettség esetén kiegészítő egészségügyi bérpótlék, műszakpótlék,  

− vidéki munkatársaknak bejáráshoz támogatás.  

 

Pályázati feltételek: 

− szociális ápoló és gondozó vagy ápoló: ápoló, szakápoló, OKJ 54-55 végzettség,  

− szakmai önéletrajz, sikeres pályázatot követően erkölcsi bizonyítvány vagy annak 
megszerzésére irányuló dokumentum, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázatok benyújtásának 
módja:  

− Postai úton, a pályázatnak a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 
címére történő megküldésével (1022 Budapest, Marczibányi tér 3. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: TL ápoló, gondozó, vagy 
Elektronikus úton titkarsag@merek.hu e-mail címen keresztül.  

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.merek.hu honlapon 
szerezhet.  

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

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

•         Középfokú képesítés, szociális ápoló és gondozó vagy ápoló, 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
•         Postai úton, a pályázatnak a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 

címére történő megküldésével (1022 Budapest II., Marczibányi tér 3. ). Kérjük 



a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, 
valamint a munkakör megnevezését: Ápoló, gondozó támogatott lakhatásba. 

•         Elektronikus úton Fóris Johanna igazgató részére a titkarsag@merek.hu e-
mail címen keresztül. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.merek.hu honlapon 
szerezhet. 

mailto:titkarsag@merek.hu

