
 
 

DECSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 
LORÁNTFFY ZSUZSANNA REFORMÁTUS SZERETETOTTHONA 

Pályázatot hirdet  
VEZETŐÁPOLÓI beosztás betöltésére 

Foglalkoztatás formája: Teljes munkaidő, HETI 40 ÓRA 

Munkaviszony típusa: közalkalmazotti 

Jogviszony időtartama: 3 hónapos próbaidővel; 6 ÉV KINEVEZÉS 

A vezetőápoló felelőssége, megbízásával járó lényeges feladatok:  

o irányítja és felügyeli a 90 férőhellyel rendelkező református szeretetotthon nővéreinek 

munkáját, 

o kialakítja és ellenőrzi az ápolási tevékenység helyes gyakorlatát az intézményi elveket 

követve, 

o biztosítja az ápolási személyzet beosztását az ápolási tevékenység magas szintű 

ellátása érdekében, 

o a szakmai vezetéssel közösen felel az új dolgozók felvételéért, 

o biztosítja és felügyeli az ápolási dokumentáció elkészítésének és alkalmazásának 

helyes gyakorlatát, 

o részt vesz a viziteken, 

o betartja és betartatja az ápolási területeket érintő higiénés, munka- és balesetvédelmi 

előírásokat 

o heti rendszerességgel részt vesz a betegellátási, ápolási folyamatokban, 

o részt vesz a szakdolgozók képzésének, illetve továbbképzésének szervezésében. 

o Intézi és figyelemmel kíséri az új, intézménybe kerülő idősek felvételét. 

o Szükség szerint részt vesz az előgondozásban 

o Végzi a kisnővérek képzését 

o Középvezetőként a vezetőség és beosztottak közötti kommunikációt segíti. 

Az álláshoz tartozó elvárások:  

o okleveles ápoló, vagy ápolás és betegellátás alapképzési, vagy egészségügyi 

szakoktatói, vagy intézetvezetői szakon szerzett diploma/oklevél, 

o legalább év fekvőbeteg ellátásban szerzett ápolási vezetői gyakorlat, 

o büntetlen előélet és cselekvőképesség, 

o érvényes működési engedély és kamarai tagság, 

o magyar állampolgárság. 

o Team munkában való munkavégzés irányítása és szervezése 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

o Word, Excel, Power Point, alapvető számítógépes ismeretek 

o református vagy katolikus vagy egyéb történelmi egyházhoz tartozó hit gyakorlása 

o tereptanári képesítés 

o Szekszárd és környéke(max.20km) lakhellyel rendelkező 

Állás, munka területe(i): 



 
 

• Egészségügy, szociális szféra 

• Egészségügyi szakember 

• Nővér, Szakápoló 

Szükséges tapasztalat: 

• minimum 5 év szakmai tapasztalat 

Szükséges végzettség: 

• Főiskola vagy felsőfokú szakirányú ápolói végzettség 

Szükséges nyelvtudás: 

• Nem igényel nyelvtudást 

Foglalkoztatás jellege: 

• Teljes munkaidő 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

Munkavégzés helye: 

7144 Decs Öreg u. 68. 
Decsi Református Egyházközség 
Lorántffy Zsuzsanna Református Szeretetotthona 

Jelentkezés módja:  

Személyesen, munkaidőben. 08.00-15.00 óra között az intézményvezetőnél 

A benyújtandó iratok, igazolások:  

kézzel írt szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 

érvényes kamarai tagság, motivációs levél. 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2020. 10. 16. péntek; 7144 Decs Béke u. 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.10.20. 

A beosztás betölthetőségének ideje: 2020. 11. 01. 

Decsi Református Egyházközség Presbitériuma 7144 Decs Béke u. 2. 


