Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
hatályos: 2015.03.03 –

2015. EK 4. szám pályázati felhívás

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
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató főorvosa a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet a Képalkotó Diagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos beosztás
ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló
vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: Képalkotó Diagnosztikai Osztály szakmai
munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltétel:
– radiológus szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– tudományos tevékenység;
– nyelvismeret;
– tudományos fokozat.
Csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is);
– orvosi 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.
Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján
2015. március 4-ei megjelenéstől 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 postai úton kell
benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (1092
Budapest, Bakáts tér 14.) pályázatot hirdet a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft. (munkáltató) ügyvezető igazgatói munkakör ellátására.
A jogviszony típusa: munkaviszony (vezető állású munkavállaló, időtartama: 2015. július 1.
napjától 2018. június 30. napjáig tartó, határozott).
A munkavégzés helye: 1095 Budapest, Mester u. 45.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Az igazgatói munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a vezetőhelyettesek megbízása, a megbízás
visszavonása, illetve felettük az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása;
– a gyógyintézet szakmai osztályai vezetőinek megbízása, illetve a megbízás visszavonása;
– a vezetőhelyettesek munkaköri leírásának meghatározása;
– jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézeti szabályzatok kiadása;
– az intézeti szervezeti és működési szabályzatban kizárólagos hatáskörként meghatározott
egyéb feladatok ellátása;
– a gyógyintézet tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, elintézése, valamint mind az,
amit jogszabály az igazgató hatáskörébe utal [43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 9. § (2)
bekezdése].
Munkabér és juttatás: Mt. szerint.
Pályázati feltételek:

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser képesítés, valamint
– legalább ötéves vezetői gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi tevékenység;
– rendelőintézet vezetésében szerzett tapasztalat;
– tudományos fokozat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– vezetői program;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai, vezetői gyakorlat igazolása;
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat harmadik személy betekintéséhez;
– pályázó nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen
tárgyalja.
A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzni), valamint
1 pld-t CD-n kell benyújtani.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2015. július 1. napjától
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)
honlapján (2015. március 16-án) történő megjelenéstől számított 15 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmaziáné Horváth Marianna nyújt,
a 215-1077/232-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testület címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a
munkakör megnevezését: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. gazdasági
igazgató munkakör.

– személyesen: Apollónia Aranka, irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet (1092
Budapest, Bakáts tér 14. I/30.)
A pályázat elbírálásának módja rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselőtestület dönt.
A pályázat elbírálásának várható határideje:
2015. májusi képviselő-testületi ülés.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Önkormányzat honlapja – 6 hét (2015. március közepe).
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a
www.feszrendelo.hu honlapon szerezhet.
***
Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója pályázatot hirdet a Közép-magyarországi
Regionális Vérellátó Központ régióigazgató főorvos munkakör ellátására.
Feladata: az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §
(3) bekezdésében megjelölt szakmai tevékenység, valamint az SZMSZ-ben a vezetőre
meghatározott általános irányítási, szervezési és ellenőrzési feladatok ellátása a régió
vonatkozásában.
Felelős a régió hatékony és eredményes működéséért.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján, megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma;
– transzfuziológiai szakvizsga;
– a vérellátás területén szerzett szakmai tapasztalat;
– több éves vezetői tapasztalat;
– képzés, oktatás területén szerzett tapasztalat;
– problémamegoldó készség;
– jó kommunikációs képesség;

– dinamikus személyiség.
Előnyt jelent:
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség;
– angol nyelv legalább középfokú ismerete;
– tudományos tevékenység.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok hiteles másolatai (diploma,
szakvizsga);
– rövid szakmai program, az egység vezetésére vonatkozó elképzelések;
– Orvosok Alap és Működési Nyilvántartásának másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– igazolás a Magyar Orvos Kamarai tagságról (illetve a kamarai felvételi kérelem
beérkezésről);
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők a Szakmai
Kollégium, valamint a Magyar Orvosi Kamara megismerheti.
Egyéb információk:
– a megbízás 5 év határozott időre szól;
– a pályázat beadásának határideje: 2015. április 3.;
– a pályázat elbírálásának határideje: a Szakmai Kollégium, valamint a Magyar Orvosi
Kamara véleményét követő 30 nap;
– az állás betölthető: azonnal;
– a pályázatok benyújtása: Dr. Jákó Kinga főigazgatónak címezve az Intézet címére (1113
Budapest, Karolina út 19–21.; telefon: 06-1-372-4110).
***
Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
pályázatot hirdet a közép-magyarországi régióba tartozó Délpesti Területi Vérellátóba
területvezető főorvos munkakör ellátására.

Feladat: a megjelölt szervezeti egység tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján, megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma;
– transzfuziológiai szakvizsga;
– a vérellátás területén szerzett szakmai tapasztalat;
– vezetői tapasztalat
Előnyt jelent:
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség;
– angol nyelv legalább középfokú ismerete;
– tudományos tevékenység.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok hiteles másolatai (diploma,
szakvizsga);
– rövid szakmai program, az egység vezetésére vonatkozó elképzelések;
– Orvosok Alap és Működési Nyilvántartásának másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– igazolás a Magyar Orvos Kamarai tagságról (illetve a kamarai felvételi kérelem
beérkezésről);
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők a Szakmai
Kollégium, valamint a Magyar Orvosi Kamara megismerheti.
Egyéb információk:
– a megbízás 5 év határozott időre szól;
– a pályázat beadásának határideje: 2015. április 3.;

– a pályázat elbírálásának határideje: a Szakmai Kollégium, valamint a Magyar Orvosi
Kamara véleményét követő
30 nap;
– az állás betölthető: azonnal;
– a pályázatok benyújtása: Dr. Jákó Kinga főigazgatónak címezve az Intézet címére (1113
Budapest, Karolina út 19–21.; telefon: 06-1-372-4110).
***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.)
pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi állás betöltésére, Intézetünk Bőrgyógyászati
Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre
és határozott idejű vezetői megbízásra szól.
Pályázati feltételek:
– bőrgyógyászat szakvizsga;
– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– tudományos munkásság.
Előnyt jelent:
– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga;
– tudományos fokozat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– szakmai koncepció;
– diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítványok másolata;
– működési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;

– három 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 vevők megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése.
Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Pályázati határidő: a megjelenést követő 30 nap.
A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató.
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 nap.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
***
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatója (8500 Pápa,
Jókai u. 5–9.) pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi munkakörben, Belgyógyászati osztály
osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban.
Pályázati feltételek:
– belgyógyászat és/vagy gastroenterológus szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– gastroenterológiai szakvizsga, illetve jártasság előnyt jelent.
A pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz;
– szakmai pályafutás;
– tudományos publikációk jegyzéke és a megpályázott állással kapcsolatos vezetői
elképzelések;
– orvosi diploma;

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését
igazoló okirat;
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás;
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogáról;
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.
Érdeklődni: Dr. Vörös Ibolya főigazgató 8500 Pápa, Jókai u. 5–9., t.: 06 (89) 514-002.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete (1145
Budapest, Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói
jogviszony keretében betöltendő házi gyermekorvosi tevékenységre.
Munkakör és munkahely megnevezése: a 20. számú házi gyermekorvosi körzethez tartozó
gyermekek ellátása 1149 Budapest, Tábornok utca 8. szám alatti rendelőben.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet szerinti képesítés és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
– büntetlen előélet.
Pályázathoz mellékelni kell:
– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát;
– részletes személyi és szakmai önéletrajzot;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– Magyar Orvosi Kamara tagságáról szóló igazolást;
– Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Népegészségügyi Intézete határozatát
arra vonatkozóan, hogy a pályázó a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel
rendelkezik (1148 Budapest, Bánki Donát park 12/F);

– a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők és közreműködők a
pályázati anyagot megismerhetik;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy részlegesen
korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap.
Elbírálási határidő: a pályázat benyújtásának határidejét követő munkaterv szerinti
Képviselő-testületi ülés.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban, Szabó Rebeka
alpolgármesternek címezve, postai úton (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy
személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
keresztül lehet benyújtani.
Egyéb információk:
– a nyertes pályázó a praxist térítésmentesen szerzi meg;
– az állás a Képviselő-testület általi elbírálást és az ügyviteli eljárások lefolytatását követően
tölthető be;
– további információ kérhető: Horváth Andrea szociális ügyintéző, telefonszáma: 872-9134.
***
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete (1145
Budapest, Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói
jogviszony keretében betöltendő háziorvosi tevékenységre.
Munkakör és munkahely megnevezése: a 30. számú felnőtt háziorvosi körzethez tartozó
felnőtt lakosság ellátása Budapest, 1142 Erzsébet királyné útja 47. szám alatti rendelőben.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendelet szerinti képesítés és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. ( XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
– büntetlen előélet.
Pályázathoz mellékelni kell:
– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát;
– részletes személyi és szakmai önéletrajzot;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolást;
– Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Népegészségügyi Intézete határozatát
arra vonatkozóan, hogy a pályázó a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel
rendelkezik (1148 Budapest, Bánki Donát park 12/F);
– a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők és közreműködők a
pályázati anyagot megismerhetik;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy részlegesen
korlátozó gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap.
Elbírálási határidő: a pályázat benyújtásának határidejét követő munkaterv szerinti
Képviselő-testületi ülés.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban, Szabó Rebeka
alpolgármesternek címezve, postai úton (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy
személyesen Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
keresztül lehet benyújtani.
Egyéb információk:
A nyertes pályázó a praxist ingyen szerzi meg.
Az állás a Képviselő-testület általi elbírálást és az ügyviteli eljárások lefolytatását követően
tölthető be.
További információ kérhető: Horváth Andrea szociális ügyintéző, telefonszáma: 872-9134.
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
A füzesabonyi Egészségügyi Központ (3390 Füzesabony, Rákóczi út 36-40.) pályázatot
hirdet: belgyógyász szakorvos munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma;
– belgyógyászati szakvizsga;
– érvényes működési nyilvántartási igazolvány megléte.
Az állás heti 30 óra szakorvosi munkaidőt jelent, melyet járóbeteg szakellátásban kell
elvégezni.
A munka közalkalmazotti jogviszonyban, illetve részmunkaidőben (napi 6 óra, heti 5 napon át
megosztva) is elvégezhető. Ráépített, belgyógyászati szakcsoportba tartozó szakvizsga előnyt
jelent.
Bérezés Kjt. szerint, illetve megállapodás alapján.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot;
– valamennyi iskolai végzettséget és szakvizsgát tartalmazó okirat másolatát;
A pályázatokat kérjük benyújtani Dr. Csomós András igazgató főorvos részére.
Cím: Egészségügyi Központ, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 36–40.
Az állás 2015. január 1-jétől tölthető be. A pályázat benyújtási határideje folyamatos.
Érdeklődés, felvilágosítás a 06 (36) 542-701-es telefonszámon.
***
A füzesabonyi Egészségügyi Központ (3390 Füzesabony, Rákóczi út 36-40.) pályázatot
hirdet: bőrgyógyász szakorvos munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma;
– bőrgyógyászati szakvizsga;
– érvényes működési nyilvántartási igazolvány megléte.
Az állás heti 4 óra szakorvosi munkaidőt jelent, melyet járóbeteg szakellátásban kell
elvégezni.
A munka részmunkaidőben (napi 4 óra, heti 1 napon) végezhető.
Bérezés megállapodás alapján.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot
– valamennyi iskolai végzettséget és szakvizsgát tartalmazó okirat másolatát
A pályázatokat kérjük benyújtani Dr. Csomós András igazgató főorvos részére.
Cím: Egészségügyi Központ, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 36–40.
Az állás 2015. január 1-jétől tölthető be. A pályázat benyújtási határideje folyamatos.
Érdeklődés, felvilágosítás a 06 (36) 542-701-es telefonszámon.
***
A füzesabonyi Egészségügyi Központ (3390 Füzesabony, Rákóczi út 36-40.) pályázatot
hirdet: fül- orr- gégész szakorvos munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma;
– fül- orr- gégészeti szakvizsga;
– érvényes működési nyilvántartási igazolvány megléte.
Az állás heti 4 óra szakorvosi munkaidőt jelent, melyet járóbeteg szakellátásban kell
elvégezni.
A munka részmunkaidőben (napi 4 óra, heti 1 napon) végezhető.
Bérezés megállapodás alapján.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot;
– valamennyi iskolai végzettséget és szakvizsgát tartalmazó okirat másolatát
A pályázatokat kérjük benyújtani Dr. Csomós András igazgató főorvos részére.
Cím: Egészségügyi Központ, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 36–40.
Az állás 2015. január 1-jétől tölthető be. A pályázat benyújtási határideje folyamatos.
Érdeklődés, felvilágosítás a 06 (36) 542-701-es telefonszámon.
Jász-Nagykun-Szolnok megye

Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Az Ajka-i Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet az alábbi osztályokra:
Sürgősségi Betegellátó Osztály
Csecsemő-Gyermekgyógyászati Osztály
Szülészet-Nőgyógyászati Osztály
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
Belgyógyászati Osztály
Traumatológiai Osztály
Sebészeti Osztály
Infektológiai Osztály
Pathológiai Osztály
Psychiátriai Szakrendelés és Gondozás
orvosi állás betöltésére.
Az állás folyamatosan betölthető. Érdeklődni: Dr. Nyári Ildikó főigazgatónál a 06 (88) 521–
124-es telefonszámon.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– MOK tagságot igazoló kártya másolata;

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék.
A pályázatokat a Magyar Imre Kórház címére (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.), Dr. Nyári Ildikó
főigazgatóhoz lehet benyújtani.
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT
ÁLLÁSOKRA
Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (2635 Vámosmikola, Kossuth
L. u. 2.) pályázatot hirdet területi védőnői álláshely betöltésére, Vámosmikola és Tésa
községekre kiterjedő ellátási kötelezettséggel.
Pályázati feltételek:
– védőnői oklevél;
– büntetlen előélet.
Pályázat részeként benyújtandó:
– szakmai önéletrajz;
– diploma másolat;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részt vevők, a képviselő-testület
tagjai a pályázati anyagot megismerhetik.
Juttatások:
– bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint;
– munkaruha;
– szolgálati lakás megoldható.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a képviselő-testületnek a pályázat benyújtási
határidejét követő ülése.
Pályázat benyújtása: Vámosmikola Község Önkormányzata (2635 Vámosmikola, Kossuth
L. u. 2.), Dr. Szőcs Ferenc alpolgármesternek címezve.
Felvilágosítás kérhető munkaidőben: 06 (27) 579-570-es, vagy 06 (27) 579-576-os
telefonszámokon.

A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM
KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete (1092
Budapest, Bakáts tér 14.) pályázatot hirdet a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kft. (munkáltató) gazdasági igazgatói munkakör ellátására
A jogviszony típusa: munkaviszony (vezető állású munkavállaló, időtartama: határozatlan).
A munkavégzés helye: 1095 Budapest, Mester u. 45.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A gazdasági igazgatói munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik – az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása
mellett - a gyógyintézet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és
intézményüzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő
adminisztratív feladatok irányítása [43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 10. § (4)
bekezdése].
Közvetlenül irányítja a Kft. gazdasági-műszaki ellátó tevékenységét.
Felelős a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a gazdálkodás
során hozott intézkedésekért.
Munkabér és juttatás: Mt. szerint.
Pályázati feltételek:
– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett
mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés, valamint
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat.
(A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet értelmében gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében
szakirányú felsőfokú végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban
alapképzésben szerezhető képesítéseket kell irányadónak tekinteni.)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakorvosi rendelőintézetben szerzett gazdasági vezetői munkatapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– vezetői program, szakmai önéletrajz, szakmai, vezetői gyakorlat igazolása, iskolai
végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
hozzájáruló nyilatkozat harmadik személy betekintéséhez. Pályázó nyilatkozata arról, hogy
pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. A pályázatokat 2 azonos
szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzni), valamint 1 pld-t CD-n kell
benyújtani.
A beosztás betölthetőségének időpontja: döntést követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)
honlapján történő megjelenéstől számított 15 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csizmaziáné Horváth Marianna nyújt,
a 215-1077/232-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testület címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7140/2015/XXV.
valamint a munkakör megnevezését: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
gazdasági igazgató munkakör.
– személyesen: Apollónia Aranka, irodavezető, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet (1092
Budapest, Bakáts tér 14. I/30.)
A pályázat elbírálásának módja rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselőtestület dönt.
A pályázat elbírálásának várható határideje:
2015. májusi képviselő-testületi ülés.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Önkormányzat honlapja – 6 hét (2015. március közepe)
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a
www.feszrendelo.hu honlapon szerezhet.
***
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.) pályázatot hirdet a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ (4461 Nyírtelek, Puskin u
2–4.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben történő
betöltésére.
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban, és a működést meghatározó
jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az
intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése.
Az intézmény közfeladatai:
– idősek otthona [1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szt./ 68. §];
– nappali ellátás (idősek klubja) (Szt. 65/F. §);
– étkeztetés (Szt. 62. §);
– tanyagondnoki szolgáltatás (Szt. 60. §);
– házi segítségnyújtás (Szt. 63. §);
– jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Szt. 65. §);
– családsegítés (Szt. 64. §);
– közösségi ellátások (szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, pszichiátriai
betegek részére nyújtott közösségi alapellátás) (Szt. 65/A. §);
– gyermekjóléti szolgáltatás (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 39. – 40. §);
– területi védőnői ellátás [a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM
rendelet].
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– betöltött tizennyolcadik életév;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus;
– az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
2. számú mellékletében, a 13/2002. (III. 28.) EÜM rendeletben, az intézmény közfeladatait
szabályozó ágazati jogszabályokban az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör
betöltéséhez előírt valamely képesítés;
– legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
– vagyonnyilatkozat – tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 1 – 3 év vezetői tapasztalat;
– szociális szakvizsga;
– alapszintű számítástechnikai ismeretek;
– vezetői engedély.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolatát;
– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratokat;
– az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén kilencven
napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, illetve annak igénylését igazoló
dokumentum másolatát;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, és nyilvánosságra hozatalához hozzájárul;
– kötelezettségvállalási nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a szociális
szakvizsga – a kinevezés adásától számított – két éven belül történő megszerzését, ha a
pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül;
– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn;
– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
– ha a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való
megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát;
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt személyes
adatokat Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tagjai, a
tagönkormányzatok képviselő-testületeinek tagjai, valamint e testületek döntéshozatali
eljárásában közreműködő személyek, a pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai
megismerhetik, kezelhetik, és nyilvánosságra hozhatják;
– hozzájáruló nyilatkozatot vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.
Az intézményvezető (magasabb vezető) által betöltendő munkakör: az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú

mellékletében meghatározott azon munkakörök valamelyike, amelyek betöltéséhez szükséges
képesítési előírások azonosak az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez
szükséges képesítési előírásokkal.
Intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A jogviszony időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A beosztás legkorábban 2015. április 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 1.
A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2015. február 6.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot papír alapon, zárt borítékban,
„Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat” megjelöléssel, a
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke, Jászai Menyhért részére
címezve kell benyújtani, a 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. számra postai úton, tértivevényes
küldeményként, elsőbbségi különszolgáltatással, legkésőbb a pályázat benyújtásának
határidejeként megjelölt nap végéig.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a benyújtási határidő után a Nyírségi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által létrehozott bizottság – a
jogszabályokban előírt határidők betartásával – meghallgatja. A bizottság írásos véleményét
mérlegelve a Társulási Tanács az elbírálás határidejéig meghozza a döntését. A nyertes
pályázóval kapcsolatos döntés Nyírtelek Város, valamint Kálmánháza, Nagycserkesz, Sényő
és Nyírtura Községek Önkormányzatai képviselő-testületeinek egyetértésével válik
érvényessé. A benyújtott pályázatok érvényességét a Társulási Tanács az általa létrehozott
bizottság mérlegelési jogkörben kialakított javaslata alapján, mérlegeléssel hozza meg.
A pályázat további közzétételének helye:
– www.nyitot.hu,
– Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatainak székhelyén, a helyben
szokásos módon;
– a szociál- és családpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapja;
– az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapja.

