álláshirdetés

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete pályázatot hirdet
a elsősegélynyújtás megyei szakmai koordinátor, kommunikációs referens munkakör
betöltésére.

Munkavégzés helye: Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe

Foglalkoztatás jellege: Munkaszerződéssel, teljes munkaidőben

Munkakör általános leírása:

Az új munkatárs feladatai lesznek:

- A megyei elsősegélynyújtás vizsgákkal kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok ellátása,
dokumentálása, koordinálása, szabályszerűségének biztosítása;

- Elsősegélynyújtó versenyek szervezése, és azon való részvétel;

- Társadalmi elsősegélynyújtás népszerűsítésével kapcsolatos rendezvények szervezése, és
azon való részvétel;
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- Online felületek menedzselése;

- Hírek megfogalmazása, közzététele.

Az új munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások:

- legalább középfokú végzettség

- középfokú angol nyelvvizsga;

- a Magyar Vöröskereszt Alapszabályának, szervezeti felépítésének és működésének ismerete,
annak elfogadása;

- gyakorlott felhasználói szintű MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) ismeretek;

- felhasználói szintű online kommunikációs felületek használata;

- kiváló szervező- és kommunikációs készség és gyakorlatiasság;

- rugalmasság;
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- pro aktivitás;

- rendszerszemlélet;

- önálló, pontos munkavégzés;

- kiváló helyesírás;

- „B” kategóriás jogosítvány;

Jelentkezés feltételei, módja, határideje:

A jelentkezés feltételei:

- magyar állampolgárság;

- büntetlen előélet;

- szellemi és fizikai cselekvőképesség;

- állandó lakhely első sorban Nyíregyháza, vagy közvetlen szomszédságában lévő településen.
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Pályázati anyag összetétele:

- részletes – 30 napnál nem régebbi önarcképes - szakmai önéletrajz;

- motivációs levél;

- végzettséget igazoló bizonyítványok másolati példánya;

- nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban részt vevő személyek a benyújtott pályázati anyagot
megismerhetik.

Pályázati anyag benyújtásának módja:

- elektronikus úton (pdf, jpeg, word formátumban), a szabolcsszatmarberegmegye@voroskere
szt.hu
e-mail címre elküldve (az
elektronikus levél „tárgyában” kérjük a munkakör megnevezésével együtt a következőt is
szerepeltetni:
Elsősegélynyújtás
megyei szakmai koordinátor
)

- postai úton (Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 4400
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Nyíregyháza, Malom u. 3. A borítékra kérjük ráírni: Elsősegélynyújtás megyei szakmai
koordinátor
)

- Jelentkezés határideje: 2020. október 19.

A pályázatok elbírálásának menete, határideje:

- kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a „jelentkezés feltételei, módja, határideje”
bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra;

- a kiválasztott pályázók egykörös személyi beszélgetésen vesznek majd részt;

A munkába állás általános feltételei, legkorábbi időpontja:

A munkába állás általános feltételei:

- a munkavállaló személyi okmányainak, gépjárművezetői engedélyének, iskolai végzettségét-,
illetve a munkakör ellátása szempontjából releváns szakképesítéseket igazoló bizonyítványok
eredeti példányainak bemutatása;

- eredeti, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása;
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A munkába állás legkorábbi időpontja: Elbírálást követően azonnal

Az állással kapcsolatban bővebb információ kérhető: Gurály Edina megyei igazgató
(+36-42-504-640)
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