Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2014. EüK. 11. szám pályázati felhívás
hatályos: 2014.08.04 -

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg,
további közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a
pályázati hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051
Budapest, Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy emailben (eszerk@emmi.gov.hu).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből
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 előírások).
A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik,
amelyről 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 határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti.
Eltérő közlés hiányában a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az
Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján is megjelenő hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidők az
irányadók, eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján
történik.
A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy
félreérthető módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges
hibákért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy
hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az
olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk.

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a
Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának
időpontjáig.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI,
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató
főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.)
20/A. §-a, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek
képesítési követelményeiről, a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes
eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján pályázatot hirdet a
Gyógyszertár állományába intézeti főgyógyszerész beosztás ellátására határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a kórház gyógyszertárának és a közforgalmú
Forrás Patika hatályos jogszabályok szerinti irányítása, a gyógyszerellátás szervezése, a
gyógyszerbeszerzések szakmai és gazdálkodási előkészítése, az intézeti gyógyszer
keretgazdálkodás szervezése, koordinálása.
Pályázati feltétel:
– gyógyszerész egyetemi diploma;
– kórházi szakgyógyszerész szakvizsga;
– legalább 5 éves intézeti gyógyszertári gyakorlat;
– 5 éves vezetői gyakorlat.
Előnyt jelent:
– egészségügyi menedzsment képesítés;
– közforgalmú gyógyszertári gyakorlat.
Csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is);
– diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– szakmai, vezetői koncepció;
– erkölcsi bizonyítvány;
– határozat a működési nyilvántartásba vételről;

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a
pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik;
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján
történő megjelenéstől (2014. augusztus 12.) számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal.
A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos részére kell
benyújtani.
Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház ápolási igazgató (magasabb
vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca
68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az ápolás,
szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán
szükségessé váló intézkedések megtétele. Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai
továbbfejlődésének biztosítása céljából az ápolás szakma területén a folyamatos képzés,
továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése. Költséghatékony gazdálkodás betartása és
megvalósítása az ápolás területén. Az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és
minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi
megfelelés biztosítására. Biztosítja a szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi
feltételeket a mindenkor érvényben levő minimum rendelet figyelembevételével.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

– egyetem, okleveles ápoló végzettség, és okleveles egészségügyi menedzseri végzettség;
– ágy melletti, ápolói, 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– vezetői tapasztalat – 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;
– egészségügy kontrolling-rendszerének ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599700/2119-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Szent István utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 58/2014, valamint a munkakör megnevezését: „Ápolási Igazgató”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a
jogát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal (KIH) honlapján: 2014. július 20.

***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház orvosigazgató (magasabb
vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca
68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: orvos
szakmai irányelvek meghatározása, betartatása és ellenőrzése. Az intézmény fekvő- és
járóbeteg ellátásának orvos-szakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése. Együttműködés az
ápolás irányításával. Az egészségügyi ellátás finanszírozásának folyamatos figyelemmel
követése és ennek függvényében az orvos-szakmai hatékonyság és gazdaságossági
szempontok kidolgozása és érvényesítése. Rövid-, közép és hosszú távú szakmai, fejlesztési
és integrációs koncepciók tervezése és az intézmény stratégiai tervéhez illesztése. A
szakorvosok számára az intézmény és az osztály struktúrájába illeszthető szakmai
specializáció tárgyi és személyi lehetőségeinek kialakítása, szakmailag elvárható támogatása.
Az orvosi tevékenységek teljesítményének, a finanszírozási és betegforgalmi mutatók
figyelemmel kísérése, a felső vezetés által előírt elvárások teljesülésének ellenőrzése, eltérés
esetén a szükséges intézkedések végrehajtása. Betegjogok érvényesülésének folyamatos
figyelemmel kísérése, betegjogi képviselővel való kapcsolattartás. Az intézményi
minőségirányítás felügyelete. A gyógyszerellátás szakmai felügyelete.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, orvostudományi diploma, szakvizsga, és mesterképzési szakon szerzett
egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, vagy jogi
szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés;
– szakorvosi gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– vezetői tapasztalat – 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos fokozat;
– orvos-közgazdász szakirányú képesítés;

– idegen nyelv ismerete;
– tudományos munkában való részvétel.
Elvárt kompetenciák:
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte;
– kommunikációs, problémamegoldó készség;
– rendszerszemlélet;
– egészségügyi kontrolling szemlélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program az orvosigazgatói feladatokra vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599700/2119-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Szent István utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 41/2014, valamint a munkakör megnevezését: „Orvosigazgató”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a
jogát a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal (KIH) honlapján: 2014. július 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának Városi
Tüdőgondozója vezető asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Ady Endre
utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály
munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben
meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, vagy egyetemi diploma, és/vagy pulmonológiai – allergológiai szakasszisztensi
végzettség;
– szakirányú területen szerzett – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a Városi Tüdőgondozó vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599700/2119-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Szent István utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 85/2014, valamint a munkakör megnevezését: vezető asszisztens.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a
jogát a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal (KIH) honlapján: 2014. július 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Déli pólusának Sebészeti
Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca
68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály
munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben
meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, orvostudományi egyetemi diploma, és sebészeti szakvizsga, és egészségügyi
menedzseri képzettség;
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– egészségügyi területen szerzett, 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– megszerzett, vagy folyamatban lévő tudományos fokozat;
– idegen nyelv ismerete;
– onkosebészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalat;
– gastroenterológiai szakvizsga.
Elvárt kompetenciák:
– hazai, és/vagy nemzetközi szakmai tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 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.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599700/2119-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Szent István utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 86/2014 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető
főorvos.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a
jogát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2014. július 26.
***
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.)
pályázatot hirdet az alábbiak szerint:
szakorvosok részére: szülészet-nőgyógyászat, aneszteziológia és intenzív terápia, oxiológia és
sürgősségi orvostan, valamint reumatológia szakterületen.
szakorvos-, és szakorvos jelöltek részére: belgyógyászat, kardiológia, orvosi rehabilitációkardiológiai területen, tüdőgyógyászat, neurológia, pszichiátria, gasztroenterológia,
geriátria, fizikális medica és rehabilitáció.
A foglalkoztatás határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban történik.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Győri u. 15. (Várisi út)
Sopron-Balf Fürdő sor 8.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
Feladata az osztályvezető főorvos irányítása mellett az osztályon-, és a járóbeteg
szakellátáson megjelent betegek ellátása, ügyeleti-készenléti szolgálatban történő részvétel.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. Szálláslehetőség igény esetén megoldható.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma;
– szakképesítés;
– érvényes működési engedély;
– büntetlen előélet;

– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítvány másolata;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– MOK tagság igazolása;
– működési nyilvántartásba vétel és engedély igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a
pályázati anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat megjelenik a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 2014.
augusztus 12-én.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt dr. Molnár Sándor PhD.
megbízott orvosigazgató a 06 (99) 514-200/1534-es vagy a 06 (99) 514-325-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet címére történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Kórház honlapja;
– GYEMSZI honlapja
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5). a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot

hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Pszichiátriai Osztály klinikai
szakpszichológus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Klinikai szakpszichológus tevékenység ellátása teljes munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, Klinikai szakpszichológus képesítés vagy ráképzés vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (egyetemi diploma, szakvizsga
bizonyítvány);
– működési nyilvántartás igazolása;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és
megismerjék
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő
megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/1298-0/2014 , valamint a munkakör
megnevezését: Klinikai szakpszichológus.
Személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky
utca 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.markusovszky.hu – 2014. július 18.
– Vas Népe napilap – 2014. július 18.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: a pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal (KIH). A közzététel időpontja: 2014. július 21. A pályázati kiírás a
munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.) pályázatot hirdet
tüdőgyógyász vezető főorvos munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem;
– szakirányú szakorvosi végzettség;
– érvényes működési engedély;
– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról;
– 3 hónapnál nem régebbi e.b.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat.
Foglalkoztatás jellege: teljes vagy rész munkaidő.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali kezdéssel
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Király Ferenc orvosigazgató nyújt
a 06 (1) 3694-777/1695-ös telefonszámon.
Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. címére (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.).

***
Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 1.) pályázatot
hirdet Mozgásszervi rehabilitáció osztályvezető főorvos (munkakör: szakorvos) állás
betöltésére.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– érvényes működési nyilvántartás;
– Magyar Orvosi Kamarai tagság;
– orvosi diploma;
– szakirányú szakképesítés;
– 5 év feletti szakorvosi gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési nyilvántartás igazolás;
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolás;
– orvosi diploma, szakorvosi szakképesítés(ek);
– részletes személyes és szakmai önéletrajz;
– motivációs levél, nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat
elbírálásában részt vevők a pályázati anyagok megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
Bérezés: megegyezés szerint, egyéb juttatás: igény felmerülése esetén szolgálati lakás
biztosítása.
Az állás határozatlan időre szól, a vezetői megbízás 5 évre szól.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 27.
Elbírálás határideje: 2014. szeptember 22.
Az állás betöltésének várható ideje: 2014. október 1.

A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen meghallgatja,
továbbá a pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kerül elbírálásra. A vezetői beosztás
ellátására megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Pályázatok benyújtása postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 1.) vagy
személyesen az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni
„9/366/9/2014” számot, valamint a „Mozgásszervi rehabilitáció szakorvos/osztályvezető
főorvos” megjelölést.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatot hirdet (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.).
nőgyógyász szakorvos
ortopéd szakorvos
reumatológus szakorvos
pszichiáter szakorvos
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség, érvényes működési engedély,
igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról, 3 hónapnál nem régebbi e.b.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat.
Foglalkoztatás jellege: teljes vagy rész munkaidő.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali kezdéssel
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Király Ferenc orvosigazgató nyújt
a 06 (1) 369-4777/1695-ös telefonszámon.
Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. címére (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.).
Baranya megye

Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI
ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u 1.) főigazgatója
pályázatot hirdet az Intézmény Intézeti Gyógyszertárában szakgyógyszerész munkakör
betöltésére 5 évre szóló intézeti vezető főgyógyszerész vezetői beosztással.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u.1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezés szakgyógyszerészi munkakörre szóló határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony keretében, az Intézeti Gyógyszertár vezetői feladatainak ellátására szól.
Vezetői feladatok: az intézeti vezető főgyógyszerész feladatkörébe tartozik – az
orvosigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett – a gyógyintézet által nyújtott
gyógyszer- és egyéb gyógyászati anyagok ellátási tevékenységének megszervezése,
biztosítása, felügyelete, és e tevékenységek összehangolása; a szakmai, minőségügyi, és
dokumentációs szabályok betartása mellett.
Az intézeti vezető főgyógyszerész feladatait és jogkörét, a vonatkozó jogszabályok és a
hatályban lévő szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.
A vezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra szól.
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
illetve megállapodás alapján.
Pályázati feltételek:
– gyógyszerészi, egyetemi végzettség;
– kórházi vagy klinikai szakgyógyszerészeti szakvizsga;
– gyógyszerhatástan szakgyógyszerészi végzettség;
– legalább 1 éves, közfinanszírozott egészségügyi intézmény keretében szerzett vezetői
tapasztalat;
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség;
– legalább 5 éves, közfinanszírozott egészségügyi intézmény keretében eltöltött gyakorlat;
– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
– unit dose rendszer működtetésének ismerete, legalább 2 éves gyakorlati tapasztalat;
– egészségpolitikai, egészségfinanszírozási tanulmányok, különös tekintettel a
gyógyszerpolitika és gyógyszerellátás finanszírozásának ismereteire kiterjedően.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes fényképes szakmai önéletrajz;
– diploma másolata;
– végzettségek, bizonyítvány/ok másolata;
– érvényes működési bizonyítvány;

– MGYK tagsági igazolás;
– szakmai vezetési koncepció;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati
dokumentációját a pályázatok elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
A pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 2014. július 26-án került
közzétételre.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. augusztus 25.
A pályázat elbírálásának végső határideje: 2014. szeptember 24.
A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton az
foig@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve.
A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni:
Hivatkozási szám: 40/2014/PÁ, valamint K/1085/14.Főig.
Pozíció: „Intézeti Gyógyszertár – 1 fő szakgyógyszerész – intézeti vezető főgyógyszerész
megbízással”.
A munkakör betölthetőségének várható időpontja: A munkakör az elbírálást követően
azonnal betölthető. Az elbírálás során a főigazgató az illetékes Szakmai Kollégium, a
Szakmai Vezető Testület, valamint a Kjt. szerint kijelölt eseti bíráló bizottság véleményének
birtokában dönt.
A hirdetmény közzétételi helye:
– www.jahndelpest.hu;
– www.kozigallas.gov.hu
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT
ÁLLÁSOKRA
Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 1.) pályázati
felhívása Sebészeti Osztály osztályvezető főnővér (munkakör: diplomás ápoló) állás
betöltésére.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;

– érvényes működési nyilvántartás;
– MESZK kamarai tagság;
– diplomás ápoló szakon szerzett főiskolai oklevél;
– sebészeti szakmában megszerzett legalább 3–5 év ápolásszakmai tapasztalat;
– vezetői gyakorlatban megszerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Office jártasság;
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők
a pályázati anyagok megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul;
– előnyt jelent: műtős szakasszisztensi szakképesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési nyilvántartás;
– MESZK kamarai tagság igazolás, főiskolai oklevél (másolatban), egyéb szakképesítés(ek)
(másolatban), részletes személyes és szakmai önéletrajz, motivációs levél
Bérezés: Kjt. szerint, egyéb juttatás: igény felmerülése esetén szolgálati lakás biztosítása.
Az állás határozatlan időre szól, a vezetői megbízás 5 évre szól.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 27.
Az elbírálás határideje: 2014. szeptember 22.
Az állás betöltésének várható ideje: 2014. október 1.
A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen meghallgatja,
továbbá a pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kerül elbírálásra. A vezetői beosztás
ellátására megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Pályázatok benyújtása postai úton (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 1.) vagy
személyesen az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára. A borítékon fel kell tüntetni
„9/366/8/2014” számot, valamint a „Diplomás ápoló/osztályvezető főnővér” megjelölést.
***

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (7100 Szekszárd,
Vörösmarty u. 5.) pályázati felhívása.
Munkakör megnevezése: iskolai védőnő.
Feladata: 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. számú melléklete szerint.
Pályázati feltételek:
– védőnői főiskolai diploma – hiteles másolata.
– erkölcsi bizonyítvány;
– büntetlen előélet.
Juttatások, egyéb információk:
Bérezés: Kjt. szerint.
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján való publikálás: 2014. augusztus 15.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 30.
Pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 3.
A pályázat közzétételének további helye:
Tolna Megyei Extra 2014. augusztus 21.
További információ: 06 (74) 511-477, 06 (30) 458-6344, Dölles Lászlóné egészségügyi
gondnokságvezető.
***
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (7100 Szekszárd,
Vörösmarty u. 5.) pályázati felhívása.
Munkakör: területi védőnő
A védőnő a vegyes körzet feladatait a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM, valamint a 26/1997. (IX.
3.) NM rendelet alapján végzi.
Pályázati feltételek:
– védőnői Főiskolai diploma – hiteles másolata.
– erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet.

Juttatások, egyéb információk:
Bérezés: Kjt. szerint
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján való publikálás: 2014. augusztus 15.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 30.
Pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 3.
A pályázat közzétételének további helye:
Tolna Megyei Extra 2014. augusztus 21.
További információ: 06 (74) 511-477, 06 (30) 458-6344, Dölles Lászlóné egészségügyi
gondnokságvezető.
***
Telki Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Telki Község Önkormányzata védőnő munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2089 Telki, Kórház fasor 24.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Telki községben területi védőnői feladatok
ellátása a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, védőnői képesítés;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati hirdetmény a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján megjelenik
2014. július 18-án.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lack Mónika nyújt, a 06 (26) 572003-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Telki Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(2089 Telki, Petőfi utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 3/2014, valamint a munkakör megnevezését: „Védőnő”.
– személyesen: Pest megye, 2089 Telki, Petőfi utca 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat személyes meghallgatást követően
a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság javaslata alapján Telki község Polgármestere
bírálja el a benyújtási határidőt követő 20 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.telki.hu.
***
Magyarnándor Község Önkormányzata (2694 Magyarnándor, Fő út 88.) pályázati felhívása.
Munkakör: körzeti védőnő.
Területi ellátási kötelezettséggel.
A körzethez tartozó települések: Magyarnándor, Debercsény, Becske.
A feladat ellátásához saját gépjármü szükséges.
Pályázati feltételek:
– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma,
– büntetlen előélet
– felhasználói szintű számítógép ismeret,
– jogosítvány.
Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– a végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolata,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– igazolvány a működési nyilvántartásba vételről,
– nyilatkozatot, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a
pályázati anyagot megismerjék,
– gépjárművezetői engedély,
– vállalkozói formában történő ellátáshoz szükséges dokumentumok,
Juttatások, egyéb információk: a működés az önkormányzatok által biztosított rendelőben
történik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 12.
Pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen.
Az álláshely betölthető: a pályázat elbírálását követően, megállapodás szerint.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 példányban zárt borítékban kell
benyújtani.
A borítékra rá kell írni „Védőnői pályázat”.
A pályázat benyújtásának helye: Magyarnándor Község Önkormányzata Sándor István
polgármester (2694 Magyarnándor, Fő út 88.).

