Általános tudnivalók
hatályos: 2012.09.10 –

2012. EüK. 16. szám pályázati felhívás
Tisztelt Hirdetık, Olvasók!
A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos formában közöljük.
Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk
közlésére adnak lehetıséget. A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg,
további közlésre csak újabb kérés esetén van lehetıség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati hirdetményeket
közvetlenül a Szerkesztıségnek küldjék meg postán (1051 Budapest, Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987)
vagy továbbítsák telefaxon (795-0192).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztıségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetıinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegébıl kénytelenek vagyunk elhagyni azokat a
pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, illetve indokolatlan
diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló elıírások).
A jogszabály alapján kötelezıen meghirdetendı pályázatok térítésmentes közzétételére egy alkalommal van lehetıség, az
ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyrıl az Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny
Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást.
A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati határidı kezdı
idıpontjának a hirdetı a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérı közlés hiányában a pályázati határidı hirdetmény
szerinti kezdı idıpontja az Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján is
megjelenı hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidık az irányadók, eltérı közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más idıpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követıen
azonnal betölthetı. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
A Szerkesztıség felhívja a hirdetık figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthetı módon megfogalmazott
és így megküldött hirdetésekbıl adódó esetleges hibákért felelısséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében
kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztıség részére. Az olvashatatlanul megküldött
hirdetések közzétételét nem vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a Szerkesztıség csak írásban
fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának idıpontjáig.
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Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói,
illetve egyetemi intézményekben betölthetı egyéb állásokra
A pályázatot meghirdetı szerv neve,
címe

Munkahely és munkakör megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet a Mellkassebészeti Részleg részlegvezetıi állására. A
kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban (fıorvosi/szakorvosi munkakörre) 90 napos próbaidıvel történik. A
részlegvezetıi megbízás határozott idıre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Gyır-Moson-Sopron Megye, 9024 Gyır, Vasvári Pál utca 2–4.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
a Mellkassebészeti Részleg munkájának megszervezése és zavartalan mőködésének biztosítása. Az intézmény elektív és sürgıs
mellkassebészeti eseteinek ellátása, felügyelete és koordinálása. Szakmai utánpótlás biztosítása. Mellkassebész szakorvos képzés
megszervezése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetem, mellkassebészet szakvizsga;
– érvényes mőködési nyilvántartással rendelkezı, büntetlen elıélető pályázók jelentkezését várjuk.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– tudományos fokozat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai vezetıi elképzelések;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– érvényes mőködési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázati anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges –
kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt a 06 (96) 507-936-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történı
megküldésével (9024 Gyır, Vasvári Pál utca 2–4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı azonosító
számot: 5/1294-1/2012., valamint a beosztás megnevezését: „Részlegvezetı (Mellkassebészeti Részleg)”
vagy személyesen a Humán Erıforrások Osztályán, Gyır-Moson-Sopron megye, 9024 Gyır, Vasvári Pál utca 2–4.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. § és
20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

4. §-ban foglaltaknak megfelelıen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– PAMOK honlapján: wwww.petz.gyor.hu – 2012. augusztus 19.
– GYEMSZI honlapján: – 2012. augusztus 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: garzonházi férıhelyet tudunk biztosítani.

***
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház fıigazgatója (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20–32.) pályázati felhívásai:
I. A munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár és telephelyei Igazgatási
Osztály osztályvezetı.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: 2012. október 1.
A jogviszony idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony határozott idıre.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény mőködésével kapcsolatos ügyvitelszervezés;
– a központi ügyiratkezelés szervezése, felügyelete;
– értekezletek, megbeszélések, testületi ülések elıkészítése, szervezése;
– a fıigazgató, valamint fıigazgató helyettesek döntéseinek elıkészítése;
– kapcsolattartás az intézmény belsı egységeivel, valamint külsı szervekkel;
– a fıigazgató, valamint fıigazgató helyettesek mőködésével kapcsolatos adminisztráció ellátása, adminisztrátorok koordinálása;
– könyvtár, valamint az intézményi PR és kommunikációs tevékenység szervezése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fıiskolai végzettség (jogász, igazgatásszervezı, közgazdász, közigazgatási menedzser, egészségügyi menedzser,
egészségügyi szervezı, illetve egyéb igazgatási képzési területen szerzett fıiskolai oklevél vagy alapfokozat);
– legalább két éves vezetıi gyakorlat;
– büntetlen elıélet;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– angol és/vagy német társalgási szintő nyelvismeret;
– egészségügyben vagy igazgatási területen szerzett vezetıi tapasztalat;
– gyakorlott szintő számítógépes ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
– az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata;
– a vezetésre, fejlesztésre vonatkozó szakmai program;
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történı közzétételtıl (2012. augusztus 15)
számított 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidıtıl számított 30. nap.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház fıigazgatója
címére történı megküldésével (Prof. Dr. Repa Imre, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.).
II. A munkahely és munkakör megjelölése: Humánerıforrás-gazdálkodási Osztály osztályvezetı.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: 2012. október 1.
A jogviszony idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony határozott idıre.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
– közremőködik az intézményi létszám- és bérgazdálkodás optimális megvalósításában;
– megszervezi a munkaügyi tevékenység menetét;
– a munkáltatóval közösen kialakítja az intézmény humánstratégiáját;
– a munkáltató irányításával gondoskodik a pályázatok kiírásáról, betöltetlen álláshelyek meghirdetésérıl, felvételi beszélgetések
lefolytatásáról;
– ellenırzi a statisztikai elemzéseket és jelentéseket.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi vagy fıiskolai vagy felsıfokú végzettség (jogi, közgazdasági vagy gazdasági területen);

– legalább két éves vezetıi gyakorlat;
– gyakorlott számítógépes ismeret;
– büntetlen elıélet;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– hasonló területen szerzett vezetıi tapasztalat;
– munkaügyi szakvizsga vagy azzal egyenértékő szakképesítés;
– egészségügyben használt munkaügyi programok ismerete;
– egészségügyben 10 év munkaügyi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
– az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata;
– a vezetésre, fejlesztésre vonatkozó szakmai program;
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történı közzétételtıl (2012. augusztus 15.)
számított 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidıtıl számított 30. nap.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház fıigazgatója
címére történı megküldésével (Prof. Dr. Repa Imre, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.).
III. A munkahely és munkakör megjelölése: Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezetı.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: 2012. október 1.
A jogviszony idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs közalkalmazotti jogviszony határozott idıre.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény rövid-középtávú tervezı munkájában való közremőködés;
– a keretgazdálkodással, intézményi gazdálkodással, beruházással kapcsolatos feladatok koordinálása;
– a különféle pályázati és egyéb pénzügyi keretek nyilvántartásának ellenırzése;
– az intézeti gazdálkodást irányítók, valamint felügyeleti szervek részére rendszeres információszolgáltatás.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerzıdés rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsıfokú szakirányú végzettség;
– regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelıi bejegyzés;
– költségvetési intézményben szerzett vezetıi gyakorlat;
– gyakorlott számítógépes ismeret;
– büntetlen elıélet;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– Ecostat program ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
– az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata;
– a vezetésre, fejlesztésre vonatkozó szakmai program;
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı
kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történı közzétételtıl (2012. augusztus 15.)
számított 30. nap.
A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidıtıl számított 30. nap.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház fıigazgatója
címére történı megküldésével (Prof. Dr. Repa Imre, 7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.)

***
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa
András Oktatókórház Nonprofit Kft. Infúziós laboratóriuma munkatársat keres,vezetı asszisztens pozícióba.
Pályázati feltételek:
– fıiskolai és/vagy egyetemi diploma;
– legalább 3 éves szakirányú gyakorlat;
– nyilatkozat a munkaköri egészségügyi alkalmasságról.
Pályázat elbírálásánál alapvetı feltétel:

– szakirányú területen szerzett széleskörő szakmai ismeret.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetıi gyakorlat;
– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Feladat: Infúziós laboratórium szakmai feladatainak irányítása.
Vezetıi elvárásaink:
Kiváló szintő
– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte;
– kommunikációs, problémamegoldó készség;
– rendszerszemlélet;
– egészségügyi kontrolling szemlélet.
Egyéb információk:
– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor;
– alkalmazási feltétel: büntetlen elıélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll
foglalkozástól eltiltó határozat alatt;
– munkabér és juttatás megegyezés szerint;
– a megbízás próbaidıhöz kötött;
– a jelentkezési határidı: a megjelenéstıl számított 15 nap.
Jelentkezés módja:
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette érdeklıdését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Papp

Ildikó Humánerıforrás Fejlesztési osztályvezetı részére – Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Kérjük, a borítékra írja rá:
„Pályázat az Infúziós laboratórium – vezetı asszisztens pozícióra.”

Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi
és orvosvezetıi állásokra
A pályázatot meghirdetı
szerv neve, címe

Munkahely és munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

A Szent Imre Kórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) fıigazgató fıorvosának pályázati felhívása:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az
Érsebészeti Profil profilvezetı fıorvos beosztás ellátására határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott idıre
szóló vezetıi megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai tervezése, szervezése, irányítása és
ellenırzése.
Pályázati feltétel:
– sebész szakvizsga;
– érsebész szakvizsga;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen elıélet.
Elıélet:
– tudományos fokozat;
– külföldi tapasztalat.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is);
– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– szakmai, vezetıi koncepció;
– erkölcsi bizonyítvány;
– határozat a mőködési nyilvántartásba vételrıl;
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetık harmadik személlyel és a pályázatban szereplı személyes
adatokat a pályázati elbírálásában részt vevık megismerhetik.
Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történı 2012. szeptember 10-i megjelenéstıl
számított 30. nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követı 21 napon belül.

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követıen azonnal.
A pályázatot dr. Bedros J. Róbert Ph.D. c. egyetemi docens, fıigazgató fıorvos, fıtanácsos részére kell benyújtani.
Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16.

***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgató fıorvosa pályázatot hirdet kórházhigiénikus fıorvosi állás betöltésére,
a K. Kórházhigiénés Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/fıorvos munkakörre és a határozott idejő vezetıi
megbízásra szól.
Pályázati feltétel:
– közegészségtan-járványtan vagy megelızı orvostan és népegészségtan szakvizsga;
– legalább 5 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat;
– vezetıi gyakorlat;
– tudományos munkásság.
Elınyt jelent:
– infektológia szakvizsga;
– tudományos fokozat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– szakmai koncepció;
– diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítványok másolata;
– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó ennek meglétéhez kötött
munkakörben dolgozik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
Feladat: a Kórházhigiénés Osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködtetése. Minden, a kórházhigiénikus fıorvos
munkakörbe tartozó feladat ellátása; ezen belül elsısorban az infekciókontroll rendszerének biztosítása, az infekciókontroll –

stratégia irányának meghatározása, illetve annak szabályba foglalása, valamennyi érintettel való ismertetése és betartása.
Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Pályázati határidı: a megjelenést követı 15. nap.
A pályázat benyújtása: dr. Trombitás Zoltán fıigazgató fıorvos, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis
tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60. nap.
Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal.

***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház igazgató fıorvosa (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9.) pályázatot hirdet az alábbi vezetı
beosztások betöltésére:
1. Belgyógyászati osztály osztályvezetı fıorvos vezetı beosztás.
A vezetı beosztás betöltésének feltétele: közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál. A vezetıi
megbízás 5 évre szól.
A vezetı megbízással járó feladatok: belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása, a belgyógyászati osztály mőködésének
irányítása, ellenırzése
A pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– belgyógyász szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen elıélet;
– cselekvıképesség;
– érvényes mőködési engedély, kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság.
Elıny:
– kórházi orvosvezetıi – legalább 3–5 év – tapasztalat;
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;

– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevık megismerjék, a pályázó
személyes adatait a pályázattal kapcsolatosan kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: legkorábban 2012. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
Juttatások:
– bérezés megegyezés szerint;
– szolgálati lakás igény szerint.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) történı
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: belgyógyász osztályvezetı fıorvos,
személyesen a Kórház Titkárságán Molnárné Kracson Antónia irodai adminisztrátornál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.).
A pályázat elbírálásának módja: a pályázatokról az igazgató fıorvos dönt, a véleményezı bizottság és a szakmai kollégium
javaslatának figyelembevételével.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a személyügyi központ oldalán: https://kozigallas.gov.hu;
– GYEMSZI honlapja;
– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu.
2. Neurológiai osztály osztályvezetı fıorvos vezetı beosztás.
A vezetı beosztás betöltésének feltétele: közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál. A vezetıi
megbízás 5 évre szól.
A vezetı megbízással járó feladatok:
– neurológus szakorvosi feladatok ellátása, a neurológiai osztály mőködésének irányítása, ellenırzése
A pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– neurológia szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat;

– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség, érvényes mőködési engedély, kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság.
Elıny:
– kórházi orvosvezetıi – legalább 3–5 év – tapasztalat;
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevık megismerjék, a pályázó
személyes adatait a pályázattal kapcsolatosan kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: legkorábban 2012. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
Juttatások:
– bérezés megegyezés szerint;
– szolgálati lakás igény szerint.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) történı
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: neurológus osztályvezetı fıorvos,
személyesen a Kórház Titkárságán Molnárné Kracson Antónia irodai adminisztrátornál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.).
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokról az igazgató fıorvos dönt, a véleményezı bizottság és a szakmai kollégium javaslatának figyelembevételével.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a személyügyi központ oldalán: https://kozigallas.gov.hu;
– GYEMSZI honlapja;

– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu.
3. Traumatológiai osztály osztályvezetı fıorvos vezetı beosztás.
A vezetı beosztás betöltésének feltétele: közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál. A vezetıi
megbízás 5 évre szól.
A vezetı megbízással járó feladatok: traumatológus szakorvosi feladatok ellátása, a traumatológiai osztály mőködésének
irányítása, ellenırzése.
A pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– traumatológia szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség, érvényes mőködési engedély, kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság.
Elıny:
– kórházi orvosvezetıi – legalább 3–5 év – tapasztalat;
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban,
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevık megismerjék, a pályázó
személyes adatait a pályázattal kapcsolatosan kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: legkorábban 2012. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
Juttatások:
– bérezés megegyezés szerint;
– szolgálati lakás igény szerint.

A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) történı
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: traumatológia osztályvezetı fıorvos,
személyesen a Kórház Titkárságán Molnárné Kracson Antónia irodai adminisztrátornál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.).
A pályázat elbírálásának módja: a pályázatokról az igazgató fıorvos dönt, a véleményezı bizottság és a szakmai kollégium
javaslatának figyelembevételével.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a személyügyi központ oldalán: https://kozigallas.gov.hu;
– GYEMSZI honlapja;
– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu
4. Sebészeti osztály osztályvezetı fıorvos vezetı beosztás.
A vezetı beosztás betöltésének feltétele: közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál. A vezetıi
megbízás 5 évre szól.
A vezetı megbízással járó feladatok:
– sebész szakorvosi feladatok ellátása, a sebészeti osztály mőködésének irányítása, ellenırzése.
A pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– sebészet szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség;
– érvényes mőködési engedély, kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság.
Elıny:
– kórházi orvosvezetıi – legalább 3–5 év – tapasztalat;
– traumatológia, illetıleg a szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;

– szakmai vezetıi program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevık megismerjék, a pályázó
személyes adatait a pályázattal kapcsolatosan kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: legkorábban 2012. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
Juttatások:
– bérezés megegyezés szerint;
– szolgálati lakás igény szerint.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) történı
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: sebész osztályvezetı fıorvos,
személyesen a Kórház Titkárságán Molnárné Kracson Antónia irodai adminisztrátornál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.).
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokról az igazgató fıorvos dönt, a véleményezı bizottság és a szakmai kollégium javaslatának figyelembevételével.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a személyügyi központ oldalán: https://kozigallas.gov.hu;
– GYEMSZI honlapja;
– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu.
5. Reumatológiai osztály osztályvezetı fıorvos vezetı beosztás.
A vezetı beosztás betöltésének feltétele: közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál. A vezetıi
megbízás 5 évre szól.
A vezetı megbízással járó feladatok: reumatológus szakorvosi feladatok ellátása, a reumatológiai osztály mőködésének
irányítása, ellenırzése.
A pályázati feltételek:
– orvosi diploma, reumatológia szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség, érvényes mőködési engedély, kamarai tagság;

– egészségügyi alkalmasság.
Elıny:
– kórházi orvosvezetıi – legalább 3–5 év – tapasztalat;
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevık megismerjék, a pályázó
személyes adatait a pályázattal kapcsolatosan kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: legkorábban 2012. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
Juttatások:
– bérezés megegyezés szerint;
– szolgálati lakás igény szerint.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) történı
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: reumatológus osztályvezetı fıorvos,
személyesen a Kórház Titkárságán Molnárné Kracson Antónia irodai adminisztrátornál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.).
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokról az igazgató fıorvos dönt, a véleményezı bizottság és a szakmai kollégium javaslatának figyelembe vételével.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a személyügyi központ oldalán: https://kozigallas.gov.hu;
– GYEMSZI honlapja;
– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu.
6. Csecsemı és gyermekosztály osztályvezetı fıorvos vezetı beosztás.
A vezetı beosztás betöltésének feltétele: közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál. A vezetıi

megbízás 5 évre szól.
A vezetı megbízással járó feladatok: csecsemı- és gyermekgyógyász szakorvosi feladatok ellátása, a csecsemı és
gyermekosztály mőködésének irányítása, ellenırzése.
A pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– csecsemı és gyermek szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség, érvényes mőködési engedély, kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság.
Elıny:
– kórházi orvosvezetıi – legalább 3–5 év – tapasztalat;
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevık megismerjék, a pályázó
személyes adatait a pályázattal kapcsolatosan kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: legkorábban 2012. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
Juttatások:
– bérezés megegyezés szerint;
– szolgálati lakás igény szerint.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) történı
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: csecsemı és gyermek osztályvezetı fıorvos,

személyesen a Kórház Titkárságán Molnárné Kracson Antónia irodai adminisztrátornál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.).
A pályázat elbírálásának módja: a pályázatokról az igazgató fıorvos dönt, a véleményezı bizottság és a szakmai kollégium
javaslatának figyelembevételével.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a személyügyi központ oldalán: https://kozigallas.gov.hu;
– GYEMSZI honlapja;
– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu.
7. Pszichiátriai osztály osztályvezetı fıorvos vezetı beosztás
A vezetı beosztás betöltésének feltétele: közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál. A vezetıi
megbízás 5 évre szól.
A vezetı megbízással járó feladatok:
– pszichiátria szakorvosi feladatok ellátása, a pszichiátriai akut osztály mőködésének irányítása, ellenırzése.
A pályázati feltételek:
– orvosi diploma, pszichiátria szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség, érvényes mőködési engedély, kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság.
Elıny:
– kórházi orvosvezetıi – legalább 3–5 év – tapasztalat;
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban,
– szakmai önéletrajz,
– szakmai vezetıi program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása,
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevık megismerjék, a pályázó
személyes adatait a pályázattal kapcsolatosan kezeljék.

A beosztás betölthetıségének idıpontja: legkorábban 2012. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
Juttatások:
– bérezés megegyezés szerint;
– szolgálati lakás igény szerint.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) történı
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: pszichiátria osztályvezetı fıorvos,
személyesen a Kórház Titkárságán Molnárné Kracson Antónia irodai adminisztrátornál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.).
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokról az igazgató fıorvos dönt, a véleményezı bizottság és a szakmai kollégium javaslatának figyelembe vételével.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a személyügyi központ oldalán: https://kozigallas.gov.hu;
– GYEMSZI honlapja;
– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu.
8. Pszichiátriai rehabilitációs osztály osztályvezetı fıorvos vezetı beosztás.
A vezetı beosztás betöltésének feltétele: közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál. A vezetıi
megbízás 5 évre szól.
A vezetı megbízással járó feladatok: pszichiátriai rehabilitációs szakorvosi feladatok ellátása, a pszichiátriai rehabilitációs
osztály mőködésének irányítása, ellenırzése.
A pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– pszichiátria és rehabilitáció szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség, érvényes mőködési engedély, kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság.
Elıny:
– kórházi orvosvezetıi – legalább 3–5 év – tapasztalat;
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;

– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevık megismerjék, a pályázó
személyes adatait a pályázattal kapcsolatosan kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: legkorábban 2012. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
Juttatások:
– bérezés megegyezés szerint,
– szolgálati lakás igény szerint.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) történı
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: pszichiátriai rehabilitáció osztályvezetı fıorvos,
személyesen a Kórház Titkárságán Molnárné Kracson Antónia irodai adminisztrátornál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.).
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokról az igazgató fıorvos dönt, a véleményezı bizottság és a szakmai kollégium javaslatának figyelembevételével.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– a személyügyi központ oldalán: https://kozigallas.gov.hu;
– GYEMSZI honlapja;
– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu
9. Radiológiai osztály osztályvezetı fıorvos vezetı beosztás.
A vezetı beosztás betöltésének feltétele: közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál. A vezetıi
megbízás 5 évre szól.
A vezetı megbízással járó feladatok: radiológus szakorvosi feladatok ellátása, a radiológiai osztály mőködésének irányítása,
ellenırzése.
A pályázati feltételek:

– orvosi diploma;
– radiológus szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség, érvényes mőködési engedély, kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság.
Elıny:
– kórházi orvosvezetıi – legalább 3–5 év – tapasztalat;
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevık megismerjék, a pályázó
személyes adatait a pályázattal kapcsolatosan kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: legkorábban 2012. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
Juttatások:
– bérezés megegyezés szerint;
– szolgálati lakás igény szerint.
A pályázat benyújtásának módja:
postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) történı
megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: radiológia osztályvezetı fıorvos,
személyesen a Kórház Titkárságán Molnárné Kracson Antónia irodai adminisztrátornál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.).
A pályázat elbírálásának módja: a pályázatokról az igazgató fıorvos dönt, a véleményezı bizottság és a szakmai kollégium
javaslatának figyelembe vételével.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:

– a személyügyi központ oldalán: https://kozigallas.gov.hu;
– GYEMSZI honlapja;
– munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu.

***
Szob Város Önkormányzati Képviselı-testülete pályázatot ír ki Szob Város Szakorvosi Rendelıintézete fıigazgatói (magasabb
vezetı) álláshely betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
Vezetıi megbízatás idıtartama: 5 év.
Munkahely: Szob Város Szakorvosi Rendelıintézete (2628 Szob, Arany János u. 22.)
Beosztás: fıigazgató.
Ellátandó feladatok:
– szakorvosi rendelıintézet vezetésére és mőködésére vonatkozó részletes szakmai program kidolgozása, reform intézkedések
hatásainak kezelése;
– az intézmény irányítása, szervezeti egységei feladatainak meghatározása, összehangolása, ellenırzése;
– a szakorvosi rendelıintézet alapító okiratában meghatározott szakrendelések mőködtetése;
– orvos-szakmai irányelvek meghatározása, beruházási, felújítási tervek uniós és egyéb szakmai pályázatok elıkészítése, éves
költségvetés elkészítése;
– munkáltatói feladatok ellátása a szakorvosi rendelıintézet dolgozói vonatkozásában;
– munkaköri leírásban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása;
– egészségügyi és egyéb, az intézményt érintı jogszabályok és utasítások figyelemmel kísérése és végrehajtása.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi szintő végzettség;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
valamint
– legalább öt éves vezetıi gyakorlat;
– büntetlen elıélet;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
Az állás betölthetı: 2012. november 1. napjától.

A pályázathoz csatolni kell:
– a szakorvosi rendelıintézet vezetésére és mőködtetésére vonatkozó részletes szakmai programot, figyelemmel a folyamatban
lévı egészségügyi reform intézkedésekre is;
– a végzettséget igazoló diploma, oklevél másolatát;
– a részletes önéletrajzot;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– a pályázónak az intézmény vezetésével kapcsolatos szakmai helyzetelemzésére épülı fejlesztési programját;
– nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályban rögzített bizottságok, képviselıtestület megismerje.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelenthet:
– felhasználói szintő számítógépes ismeret,
– idegennyelv-tudás.
A pályázatot az NKI honlapján történı megjelenéstıl (2012. szeptember 15.) számított 30 napon belül írásban kell benyújtani
Szob Város polgármesteréhez, Remitzky Zoltánhoz (Szob Város Polgármesteri Hivatal, 2628 Szob, Szent Imre u. 12.) az elıírt
feltételek dokumentálása illetve csatolása mellett.
A pályázatot lezárt borítékban, „ fıigazgatói pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot Szob Város Önkormányzat Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága véleményezi. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelı pályázókat személyesen is meghallgatja. A pályázat
elbírálására a benyújtási határidı lejártát követı elsı képviselı-testületi ülésen kerül sor. A pályáztató a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázattal kapcsolatos bıvebb felvilágosítást Együd Bertalan jegyzınél a 06 (27) 570-580-as telefonszámon lehet kérni.
A pályázat közzétételének helyei:
– Szob város honlapja (www.szob.hu);
– Szob Város Polgármesteri Hivatal hirdetıtáblája;
– Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kszk.hu).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szob.hu honlapon szerezhet.
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Pályázati hirdetmények orvosi állásokra
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címe

Munkahely és munkakör megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Budapest
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelıintézet (1204 Budapest, Köves u 1. ) helyettes fıigazgatója pályázatot hirdet az
Intézmény Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályán 2 fı szakorvos, vagy szakorvosjelölt pozíció betöltésére
Jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u.1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a kinevezésre kerülı osztályos orvos feladatát az érvényben lévı jogszabályok és az
Intézet Szervezeti és Mőködési Szabályzata határozza meg.
A 18 ágyas interdiszciplináris Anaeszteziológiai – Intenzív Betegellátó Osztályhoz 10 mőtı, anaeszteziológia ambulancia,
fájdalom ambulancia is tartozik. Az Osztály látja el az intézeti reszuszcitációs szolgálatot. Az AIBO részleg III. progresszivitási
szintő ellátást biztosít. Az Osztály orvosai többmőszakos munkarendben dolgoznak.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– aneszteziológiai intenzív terápia szakvizsga;
– jelentkezhet még szakvizsga elıtt álló szakorvosjelölt is;
(szakorvosjelölt esetén a pályázati feltétel az Egyetem Szakmai Grémiuma által elfogadott képzési terv.)
A pályázatok elbírálásánál elınyt jelent:
– kardiológiai intenzív gyakorlat.
A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia:
– a jelentkezı személyi adatait, elérhetıségét;

– részletes szakmai önéletrajzot;
– képesítést igazoló okiratok másolatát;
– orvosi alapnyilvántartási igazolást;
– érvényes mőködési engedélyt;
– érvényes MOK tagsági igazolást;
– nyilatkozatot büntetlen elıéletrıl;
– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati dokumentációját a pályázatok elbírálásában
részt vevı személyek megismerhetik.
Illetményre vonatkozó adatok: bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. év XXXIII. törvény rendelkezései, ill.
megállapodás alapján. (Kjt.+50%+munkahelyi pótlék+megáll).
NKI közzététel idıpontja: 2012. augusztus 3.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 24.
A pályázatok elbírálásának tervezett idıpontja: 2012. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton az orvigtitk@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Szabó Tibor orvosigazgató-helyettes részére címezve.
A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni:
Hivatkozási szám: K/2339/2012/Oig., Pályázati azonosító:19/2012/PÁ, pozíció: „AIBO 2 fı szakorvos – vagy szakorvosjelölt”
A munkakör betölthetıségének várható idıpontja: a munkakör az elbírálást követıen azonnal betölthetı.
A hirdetmény közzétételi helye:
– www.jahndelpest.hu;
– www.kozigallas.gov.hu.

Baranya megye
Bács-Kiskun megye

Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye

Gyır-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
A Tatabányai Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyekre az
alábbi területre:
Fekvıbeteg Osztályra:
belgyógyász, belgyógyász–kardiológus, belgyógyász-gasztroenterológus, szülész-nıgyógyász, aneszteziológus, sebész, neurológus,
fül-orr-gégész szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
radiológus szakvizsgával rendelkezı szakorvos részére.
Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk.
Orvos házaspárok részére korszerően felújított, könnyített költségtérítéső önkormányzati bérlakást ajánlunk letelepedésre.
Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetık (szabadfoglalkozás vagy vállalkozás):
szájsebész heti 18 órában.
Várjuk továbbá rezidensek jelentkezését az alábbi szakmákra:
Belgyógyászat, belgyógyászat-kardiológia, belgyógyászat-gastroenterológia, fül-orr-gégészet, ortopédia, traumatológia,
neurológia, nukleáris medicina, radiológia, szülészet-nıgyógyászat, tüdıgyógyászat.
Valamennyi pályázathoz:
Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint.
Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésnek megfelelı szakorvosi tevékenység végzése.
A pályázatokra elsısorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek szakvizsga elıtt állók is.
A jelentkezéshez csatolandók:
– a végzettséget igazoló okmányok másolata;
– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat;
– mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– MOK tagság igazolása;

– OONYI könyv másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– részletes szakmai önéletrajz;
– elıadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához.
Jelentkezési határidı: 2012. szeptember 15.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázati felhívás az NKI honlapján is megtekinthetı 2012. augusztus 15-tıl.
A pályázati anyagot a Fıigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani. (2800
Tatabánya, Dózsa György út 77.), t.: 06 (34) 515-444.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”, illetve „Pályázat rezidensi álláshelyre”.

***
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot hirdet fogorvosi praxis betöltésére.
A praxisra vonatkozó adatok:
Megnevezés: Fogorvosi Szolgálat.
A feladatellátás helye: Fogorvosi Rendelı, 2531 Tokod, Deák Ferenc utca 6.
Progresszivitás szintje: alapellátás.
A rendelkezésre állás: heti 26 óra.
Ellátási körzet: területi ellátási kötelezettséggel, Tokod településen (Tokod-Üveggyár településrész kivételével), valamint
iskolafogászati feladatok.
Ellátandó lakosságszám: 3 181 fı.
Ügyelet, készenlét: ügyeletben nem vesz részt.
A pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– fogorvosi szakmai gyakorlat igazolásáról szóló nyilatkozatot;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– az ÁNTSZ igazolását arról, hogy a mőködtetési jog engedélyezésének feltételei fennállnak;

– nyilatkozatot a körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként).
A pályázat benyújtásának helye és módja: postai úton vagy személyesen Tokod Nagyközség Önkormányzata, Tóth Tivadar
polgármesternek címezve. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Fogorvosi pályázat”.
Cím: 2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.
Érdeklıdni a 06 (33) 505-110-es telefonszámon vagy személyesen lehet a Polgármesteri Hivatalban.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 28.
A pályázatot Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a beadási határidıt követıen, a soron következı rendes
ülésén bírálja el.
Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül
érvénytelenné nyilvánítsa.

Nógrád megye
Pest megye
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgató fıorvosa felvételt hirdet belgyógyász, sürgısségi orvostan- oxyológus,
aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos vagy szakvizsgával még nem rendelkezı, sürgısségi szemlélető orvos számára a
Sürgısségi Betegellátó Osztályára.
Az Osztály az oxyológia és sürgısségi orvostan képzés szakvizsga gyakorlataira akkreditált.
Feladat: a sürgısséggel beutalt betegek elsıdleges ellátása, differenciál-diagnosztika megszervezése.
Pályázati feltételek:
– belgyógyászat vagy sürgısségi orvostan-oxyológia vagy aneszteziológia és intenzív terápiás szakvizsga, illetve szakorvos
képzésben való részvétel (szándéka);
– büntetlen elıélet.
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony.
A jelentkezéshez csatolandó:
– szakmai életutat bemutató önéletrajz;
– végzettséget igazoló okiratok másolata;
– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
Az osztályon kiemelt bérezés van! Havonta átlagosan tizennégy (9 nappali, 5 éjszakai) 12 órás mőszakot kell ellátni, a többi
(16 nap) szabadnap.
Az állás az elbírálást követıen azonnal betölthetı. Szálláslehetıséget a kórházunk területén elhelyezkedı nıvérszállón tudunk
biztosítani.

A jelentkezési anyagokat dr. Trombitás Zoltán fıigazgató fıorvoshoz kell benyújtani a megjelenéstıl számított 15 napon belül.
Cím: 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., e-mail: foigtitkar@florhosp.hu.

Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri B. u. 5–7.) szakvizsgázott vagy szakvizsga elıtt álló orvosok
részére pályázatot hirdet az alábbi osztályokra:
Pszichiátria (szakorvos vagy szakvizsga elıtt álló)
Pszichiátria Rehab. (pszichiátria, de egyéb szakképesítés is)
Fül-orr-gége
Sebészet
Érsebészet
Reumatológia
Tüdıgyógyászat
Krónikus belgyógyászat
Radiológia (csak szakorvos)
Onkológia (onkológia, de más szakképesítés is)
Ortopéd-Traumatológia (Traumatológiai osztály, elsısorban szakorvos)
Szülészet-nıgyógyászat
Mozgásszervi Rehabilitáció
SBO (oxyológia és sürgısségi orvostan szakvizsgával rendelkezık elınyben, de jelentkezhetnek szakorvosjelöltek is)
Belgyógyászat (Kardiológia)
Munkaköri feladatok:
– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelı munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai
protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma.
A pályázathoz csatolandó:

– személyes adatok;
– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata;
– mőködési nyilvántartásáról másolat;
– MOK tagságáról igazolás;
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázat közölhetı harmadik személlyel és a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb fontos információ: NKI honlapon az álláshirdetés publikálásra került: 2012. július 25-én.
Az állások a benyújtott pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetık. Elsı és ráépített szakvizsga megszerzése támogatott.
Bérezés Kjt. alapján. Pályázatokat a fenti címre dr. Muth Lajos fıigazgató fıorvos részére lehet benyújtani.

Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra
A pályázatot
meghirdetı szerv
neve, címe

Munkahely és munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

Rozsály Község
Ö.
Képv.-test.
4971 Rozsály,
Kossuth u.
21/A

védını
Feladat:
– Rozsály–Zajta községekben területi
védınıi feladatok ellátása, védınıi m.kör közalkalmazotti formában történı
betöltése
– védını mőködési területe: Rozsály és
Zajta községek közigazgatási területe

– eü. fıiskola,
védınıi
szakán szerzett
fıiskolai v.,
– büntetlen elıélet,
cselekvıképesség,
– cs: d. hiteles
másolata,
– sz.ö.,
– sz. program,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– a pályázó
nyilatkozata arról,
hogy
– a pályázati
anyagban
foglalt személyes
adatainak a pályázati
eljárással összefüggı
kezeléséhez
hozzájárul,
– a pályázati anyagot
az eljárásban részt
vevık
megismerhetik,
– kívánja-e a

– b: Kjt. szerint,
– h: az NKI honlapon
2012. szeptember 13. napján történı közzétételtıl
számított 15 napon belül,
– e.h.: a h. lejártát követı Képv.-test. ülésen,
– a Képv.-test. felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzıt a beérkezett pályázatok formai szempontból
történı vizsgálatára és bírálatára,
– az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követı
hónap elsı napjától,
– a m.-kör idıtartama: határozatlan idejő (3 hónap
próbaidıvel),
– szükség esetén a lakáskérdés megoldható,
– pályázatok benyújtása: „PÁLYÁZAT VÉDİNİI
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE” címzető borítékban, 1
példányban, Rozsály Községi Önkormányzat
polgármesterének (4971 Rozsály,
Kossuth u. 21/A)
– a pályázatról érdeklıdni lehet: Sztolyka Zoltán
polgármestertıl
a 06 (44) 368-136-os telefonszámon

pályázatot
elbíráló testületi
ülésen
a zárt ülés tartását,
– nem áll cselekvıképességet kizáró
vagy korlátozó
gondnokság alatt

