
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

2015. EüK. 5. szám pályázati felhívás 

 (hatályos: 2015.03.27 - ) 

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 e-

mailben (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. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 

Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Finanszírozási és Kontrolling Osztály 

osztályvezető beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel főelőadó 

munkakörbe és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással. 

Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladat: a Finanszírozási és Kontrolling Osztály 

munkájának irányítása, tervezés, szakmai- és gazdasági elemzés végzése az érvényes 

jogszabályok szigorú betartásával. 

Feltétel: 

– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség; 

– egészségügyi szakterületen szerzett jártasság; 

– az egészségügyi finanszírozási rendszer ismerete; 

– vezetői gyakorlat. 

Csatolandó: 

– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is); 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– szakmai, vezetői koncepció; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a 

pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik. 

Illetmény: a Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 

történő 2015. március 25-ei megjelenésétől számított 30 nap. 

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal. 



A pályázatokat Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos részére postai úton 

kell benyújtani. 

Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16. 

*** 

Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Oktató Kórháza főigazgatója (6000 Kecskemét, Nyíri u. 38.) pályázati felhívása. 

Munkakör és vezetői megbízás megnevezése: főorvos, orvosigazgató. 

Vezetői megbízását a főigazgató adja, és a munkáltatói jogkört, mint egyszemélyi felelős 

vezető gyakorolja felette. 

Feladata: biztosítani a betegellátás orvosszakmai feltételeit, a gyógyító megelőző 

tevékenységek tervezése, szervezése, ellenőrzése és irányítása. Az intézmény szervezeti, 

működési szabályzatában, valamint az orvosigazgatói munkakörben meghatározott feladatok, 

amelyet a pályázók előzetesen megismerhetnek. 

Pályázati feltételek: 

Képesítési követelmények: 

– orvostudományi egyetem; 

– szakorvosi képesítés 

– egészségügyi menedzseri vagy jogi szakokleveles képesítés, amennyiben a pályázó nem 

rendelkezik ezen képesítéssel, felmentés abban az esetben adható, ha a kinevezést elnyert 

pályázó vállalja, hogy 5 éven belül megszerzi az előírt valamelyik képesítést. 

Egyéb követelmények: 

– több éves szakmai gyakorlat (minimum 5 év); 

– vezetés területén szerzett gyakorlat (minimum 3 év); 

– rendszeres szakmai továbbképzés; 

– tudományos tevékenység; 

– nyelvismeret; 

– büntetlen előélet. 

Pályázat tartalmi követelményei: 

– személyi és foglalkoztatási adatok; 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– az orvosszakmai terület vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései; 

– működési bizonyítvány (jelenlegi munkáltatótól); 

– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok; 

– szakmai továbbképzésről szóló igazolások, tudományos munkák jegyzéke; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– MOK tagság igazolása; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és 

megismerjék. 

Közigállás honlapon való megjelenés: 2015. március 9. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.április 7. 

Bér: megegyezés tárgyát képezi. 

A munkakör és vezetői beosztás betöltésének időpontja: a főigazgató által összehívott 

bizottság véleményezését követően, 2015. április 15. 

A vezetői beosztás határozott időre, 5 évre szól. 

A pályázattal kapcsolatban információt Dr. Svébis Mihály főigazgató ad, Bács-Kiskun 

megyei Kórház [6000 Kecskemét, Nyíri u. 38., 06 (76) 516-727)]. 

*** 

Bács-Kiskun megyei Kórház, Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

Oktató Kórháza főigazgatója (6000 Kecskemét, Nyíri u. 38.) pályázati felhívása. 

Munkakör és vezetői megbízás megnevezése: ápolási igazgató. Vezetői megbízását a 

főigazgató adja, és a munkáltatói jogkört, mint egyszemélyi felelős vezető gyakorolja felette. 

Feladata: biztosítani a betegellátás ápolásszakmai feltételeit, az ápolási célok meghatározása, 

az ápolási tevékenységek tervezése, szervezése, ellenőrzése és irányítása. Az intézmény 

szervezeti, működési szabályzatában, valamint az ápolási igazgatói munkakörben 

meghatározott feladatok, amelyet a pályázók előzetesen megismerhetnek. 

Pályázati feltételek: 

Képesítési követelmények: 



– egészégügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói vagy tudományegyetemen 

szerzett diplomás ápoló képesítés; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser vagy egészségügyi menedzseri 

képesítés vagy egészségmenedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, 

illetve annak vállalása, hogy kinevezés esetén 5 éven belül megszerzi az előírt valamelyik 

képesítést. 

Egyéb követelmények: 

– több éves szakmai gyakorlat (minimum 5 év); 

– vezetés területén szerzett gyakorlat (minimum 3 év); 

– rendszeres szakmai továbbképzés; 

– tudományos tevékenység; 

– nyelvismeret; 

– büntetlen előélet. 

Pályázat tartalmi követelményei: 

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– az ápolásszakmai terület vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései, 

– működési bizonyítvány (jelenlegi munkáltatótól); 

– diploma és szakképesítési bizonyítvány másolatok; 

– szakmai továbbképzésről szóló igazolások, tudományos munkák jegyzéke; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása (EEKH); 

– MESZK tagságról szóló igazolás; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és 

megismerjék. 

Közigállás honlapon való megjelenés: 2015. március 9. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 7. 

Bér: megegyezés tárgyát képezi. 



A munkakör és vezetői beosztás betöltésének időpontja: a főigazgató által összehívott 

bizottság véleményezését követően, 2015. április 15. 

A vezetői beosztás határozott időre, 5 évre szól. 

A pályázattal kapcsolatban információt Dr. Svébis Mihály főigazgató ad. Bács-Kiskun 

megyei Kórház [6000 Kecskemét, Nyíri u. 38., 06 (76) 516-727.]. 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója (9700 Szombathely, Markusovszky u. 

5.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Onkoradiológia fizikus 

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: Lineáris gyorsítókra, HDR-AL berendezésekre 

tervezés, dózismérések, egyéb fizikusi munkák. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a kiemelt bérezés biztosítására az 

intézmény belső rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, egyszakos fizikusi, fizikatanári, elektromérnöki szakon. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

– motivációs levél; 

– 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: 2015. április 16. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Balázs nyújt, a 06 (94) 515-646-

os telefonszámon. 

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/425-0/2015., valamint a munkakör 

megnevezését: „FIZIKUS”.; 

– személyesen: Prof. Dr. Nagy Lajos PhD, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky 

utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.markusovszky.hu honlapon 

szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 5. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati 

kiírás a munkáltató által az KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója (9700 Szombathely, Markusovszky u. 

5.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Pszichiátriai Osztály 

osztályvezető ápoló munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, 11-es Huszár utca 130. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

osztályvezető ápolói 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, diplomás ápolói képesítés vagy diplomás ápoló és pszichiátriai szakápoló 

képesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– pszichiátriai osztályon végzett gyakorlat. Legalább 3–5 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– 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: 2015. április 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Altmajer Beáta ápolási igazgató nyújt, 

a 06 (94) 515-505-ös telefonszámon. 

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/425-0/2015., valamint a munkakör 

megnevezését: „osztályvezető ápoló”; 

– személyesen: Altmajer Beáta ápolási igazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, 

Markusovszky utca 5. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.markusovszky.hu honlapon 

szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 4. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati 

kiírás a munkáltató által az KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 

tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Gyula Város Önkormányzata (5700 Gyula Petőfi tér 3.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Egészségügyi Alapellátási 

Intézmény intézményvezető (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, 2020. május 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Békés megye, 5700 Gyula, Béke sugárút 39. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az 

intézmény folyamatos működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása; az 

alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása; ellenőrzési, munkáltatói és 

kiadmányozási jogkör gyakorlása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetemi végzettség; 

– vezetői tapasztalat – 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– az iskolai végzettségeket igazoló okmányok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 

– pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 13. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sós Judit nyújt, a 06 (66) 526-850-es 

telefonszámon. 



A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Gyula Város Önkormányzata címére történő megküldésével 

(5700 Gyula, Petőfi tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 14-2/2015., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető, vagy 

– személyesen: Dr. Görgényi Ernő, Békés megye, 5700 Gyula, Petőfi tér 3. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat véleményezi a pályázók személyes 

meghallgatását követően a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti eseti bizottság 

és a Humán- és Társadalompolitikai Bizottság. A pályázatot a képviselő-testület bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– KIH honlapján – 2015. március 13. 

– Gyulai Hírlap - 2015. március 20. 

– Gyula Város honlapja - 2015. március 13. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A képesítési követelményeket és a mentesítési feltételeket a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 

határozza meg. 

A munkáltató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyula.hu honlapon szerezhet. 

*** 

A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7.) felvételt 

hirdet Reumatológia osztályvezetői beosztás ellátására. 

Az osztályvezető beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg reumatológia 

szakorvosi munkakörbe kinevezhető. 

Munkaköri feladatok: jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai 

kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, 

irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 

Megbízással ellátandó feladatok: 

Reumatológiai osztály és a hozzátartozó járóbeteg szakrendelés vezetése és orvos szakmai 

irányítása. 

Jelentkezés feltétele: 



– orvosi diploma; 

– reumatológia szakorvosi képesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– tudományos fokozat, vagy megszerzés vállalása 2 éven belül. 

Jelentkezéshez csatolandó: 

– személyes adatok; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– vezetői koncepció, tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– MOK tagság igazolása; 

– érvényes működési nyilvántartásról másolat; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt személyes adatainak a felvételi 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követően 2015. május 1. napjától betölthető. 

Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 

Pályázati határidő 2015. április 8. napja. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal portálján a 

pályázat publikálásra kerül 2015. február 16. napján. 

Jelentkezést a fenti címre, dr. Muth Lajos főigazgató részére lehet benyújtani. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. orvosigazgatója (1046 Budapest, Görgey A. u. 30.) 

pályázatot hirdet gyermek fogorvos munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem; 



– fog- és szájbetegségek szakorvosa; 

– érvényes működési engedély; 

– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– gyermekfogászatban való jártasság. 

Foglalkoztatás jellege: főállású munkaviszony: 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. április 1. 

A munkavégzés helye: 1042 Budapest, Király utca 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csimma Éva, Gyermek fogászat 

vezető főorvos nyújt a 06 (1) 380-6525-ös telefonszámon. 

Önéletrajzát várjuk az gyermekfog@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre. 

*** 

A BRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője (1139 Budapest, Teve 4–6.) felvételt hirdet az 

Egészségügyi Osztály állományába szakorvos munkakör betöltésére 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései alapján felvételt hirdet a BRFK Humánigazgatási Szolgálat 

Egészségügyi Osztály állományába, teljes munkaidejű szakorvos munkakör betöltésére. 

Munkahely megnevezése: Budapesti Rendőr-főkapitányság. 

Címe: 1139 Budapest, Teve u. 4–6. 

Besorolás: IJ. 

Munkaidőrend: 24-72 órás váltásos. 

Feladatok: 

– fogvatartottak jogszabályoknak megfelelő egészségügyi ellátása; 

– rendszeres együttműködés és kapcsolattartás szervezeten belül, valamint külső egészségügyi 

intézményekkel. 

Beosztás betöltésének feltételei: 

– orvosi egyetemi végzettség; 



– érvényes működési, nyilvántartási engedély, 

– magyar állampolgárság, 

– büntetlen előélet, 

– egészségügyi alkalmasság. 

Beosztás betöltésénél előnyt jelent: 

– háziorvosi vagy foglalkozás-egészségügyi vagy honvéd-, katasztrófa, rendvédelmi orvostani 

szakvizsga, 

– rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat, 

– számítógépes felhasználói ismeret. 

Elvárások: 

– jó munkabíró képesség, 

– empátia és együttműködő képesség, 

– kifogástalan életvitel. 

A jelentkezőnek be kell nyújtani: 

– részletes szakmai önéletrajzot, 

– iskolai végzettséget igazoló okmányok fénymásolatát. 

Jelentkezési határidő: megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a jelentkezési határidőtől számított 45 nap. 

A jelentkezés benyújtásának helye: Budapesti Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve 

u. 4–6. 

A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet: 

Dr. Molnár Attila ro. alezredes osztályvezető főorvos, BRFK Humánigazgatási Szolgálat 

Egészségügyi Osztály, t.: 06 (1) 443-5208-as számon. 

*** 

A BRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője (1139 Budapest, Teve 4–6.) felvételt hirdet az 

Egészségügyi Osztály állományába fogorvos munkakör betöltésére. 



A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései alapján felvételt hirdet a BRFK Humánigazgatási Szolgálat 

Egészségügyi Osztály állományába, teljes munkaidejű fogorvos munkakör betöltésére. 

Munkahely megnevezése: Budapesti Rendőr-főkapitányság. 

Címe: 1139 Budapest, Teve u. 4–6. 

Besorolás: IJ. 

Munkaidőrend: hivatali. 

Feladatok: 

– területi ellátási kötelezettség nélküli fogászati alapellátó tevékenység; 

– rendszeres együttműködés és kapcsolattartás szervezeten belül, valamint külső egészségügyi 

intézményekkel; 

– egészségfejlesztési programokban való részvétel. 

Beosztás betöltésének feltételei: 

– orvostudományi egyetem fogorvosi karán szerzett diploma; 

– érvényes működési, nyilvántartási engedély; 

– magyar állampolgárság; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

Beosztás betöltésénél előnyt jelent: 

– szakorvosi képesítés; 

– rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat; 

– számítógépes felhasználói ismeret. 

Elvárások: 

– jó munkabíró képesség; 

– empátia és együttműködő képesség; 

– kifogástalan életvitel. 

A jelentkezőnek be kell nyújtani: 



– részletes szakmai önéletrajzot; 

– iskolai végzettséget igazoló okmányok fénymásolatát. 

Jelentkezési határidő: megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a jelentkezési határidőtől számított 45 nap. 

A jelentkezés benyújtásának helye: Budapesti Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 

4–6. 

A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet: 

Dr. Molnár Attila ro. alezredes osztályvezető főorvos, BRFK Humánigazgatási Szolgálat 

Egészségügyi Osztály, t.: 06 (1) 443-5208 számon. 

*** 

A BRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője (1139 Budapest, Teve 4–6.) felvételt hirdet az 

Egészségügyi Osztály állományába szakorvos munkakör betöltésére. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény rendelkezései alapján felvételt hirdet a BRFK Humánigazgatási Szolgálat 

Egészségügyi Osztály állományába, teljes munkaidejű szakorvos munkakör betöltésére. 

Munkahely megnevezése: Budapesti Rendőr-főkapitányság. 

Címe: 1139 Budapest, Teve u. 4–6. 

Besorolás: IJ. 

Munkaidőrend: hivatali. 

Feladatok: 

– jogszabályokban meghatározott alapellátó tevékenység és munkaköri alkalmassági 

vizsgálatok elvégzése; 

– rendszeres együttműködés és kapcsolattartás szervezeten belül, valamint külső egészségügyi 

intézményekkel; 

– egészségfejlesztési programokban való részvétel;. 

– esetenként munkaidőn túli egészségügyi biztosításban való részvétel 

Beosztás betöltésének feltételei: 

– orvosi egyetemi végzettség; 



– háziorvosi vagy foglalkozás-egészségügyi vagy honvéd-, katasztrófa, rendvédelmi orvostani 

szakvizsga; 

– érvényes működési, nyilvántartási engedély; 

– magyar állampolgárság; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

Beosztás betöltésénél előnyt jelent: 

– rendvédelmi szervnél szerzett szakmai gyakorlat, 

– számítógépes felhasználói ismeret. 

Elvárások: 

– jó munkabíró képesség; 

– empátia és együttműködő képesség; 

– kifogástalan életvitel. 

A jelentkezőnek be kell nyújtani: 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– iskolai végzettséget igazoló okmányok fénymásolatát. 

Jelentkezési határidő: megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a jelentkezési határidőtől számított 45 nap. 

A jelentkezés benyújtásának helye: Budapesti Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve u. 

4-6. 

A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet: 

Dr. Molnár Attila ro. alezredes osztályvezető főorvos, BRFK Humánigazgatási Szolgálat 

Egészségügyi Osztály, t.: 06 (1) 443-5208 számon. 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 



Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet házi gyermekorvosi körzet 

betöltésére. 

A pályázatot meghirdető szerv neve, címe: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Népjóléti Bizottsága, 9400 Sopron, Fő tér 1. 

Ellátandó feladat: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása (iskola-egészségügyi feladatok 

ellátása is); 

– területi ellátási kötelezettséggel; 

– vállalkozási formában; 

– az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben 

foglalt képesítési feltételek megléte; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata; 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél; 

– OONY-ba történt felvétel igazolásának hiteles másolata; 

– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában részt vevők 

a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek; 

– a működtetési jog engedélyezési feltételei meglétének igazolása. 

Juttatások, egyéb információk: 

A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 15 napon belül. 



A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Sopron Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Népjóléti Bizottsága bírálja el a pályázati határidő lejártát követő ülésén; 

Az álláshely betölthető az elbírálást követően, a szükséges engedélyeztetési eljárást követően. 

A pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, Dr. 

Fodor Tamás polgármesternek címezve (9400 Sopron, Fő tér 1.). 

Felvilágosítás kérhető Dr. Németh Ádám humánszolgáltatási osztályvezetőnél a 06 (99) 515-

100-as telefonszámon. 

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

A pályázat további közzétételének helye: Sopron Város honlapja. 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Vaszary Kolos Kórház, (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény 

Belgyógyászat osztályán belgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Sebészet osztály, Komárom-Esztergom 

megye, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó szakorvosi 

feladatok ellátása. (Biztosítva a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét.) 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– belgyógyász szakvizsga; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– részletes szakmai önéletrajz; 

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, 

beletekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 3 munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom címére (2500 Esztergom, 

Petőfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Pák Péter Gábor 

orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928-1196-os telefonszámon. 

*** 

Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény 

Belgyógyászat osztályán szakvizsga előtt álló orvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Sebészet osztály. 

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az osztály profiljába tartozó orvosi feladatok 

ellátása. (Biztosítva a fekvő- és járóbeteg-ellátás szakmai egységét.) 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– büntetlen előélet 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– személyi és foglalkoztatási adatok; 

– diploma másolata; 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány; 

– működési nyilvántartás igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik, 

beletekinthetnek és véleményezhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 3 munkanap. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom címére (2500 Esztergom, 

Petőfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Pák Péter Gábor 

orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928-1196-os telefonszámon. 

Nógrád megye 

Pest megye 

Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ( 2723 Nyáregyháza, Nyári Pál 

út 37.) pályázatot hirdet a nyáregyházi háziorvosi I. és II. számú körzet lakosságának 

területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában történő ellátására, ügyeletben történő 

részvétellel, határozatlan időre. 

Pályázati feltételek: 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott előírt egyéb feltételek, valamint 

a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte; 

– büntetlen előélet; 

– a működtetési jog engedélyezési feltételeinek megléte. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– végzettséget igazoló okiratok másolatát; 



– szakmai önéletrajzot is tartalmazó személyes önéletrajzot; 

– az ÁNTSZ által a működtetési jog engedélyezés feltételei meglétének igazolását; 

– jogi személyiségű egészségügyi szolgáltató esetén társasági szerződést; 

– egészségügyi szolgáltatóként működő pályázó esetén a meglévő ÁNTSZ engedélyt; 

– nyilatkozatot a működtetési jog megvásárlásának szándékáról. 

Juttatások, egyéb információk: 

– szolgálati lakás és korszerű, felújított, akadálymentes rendelő biztosított; 

– a községben az ügyeleti ellátás központi ügyeleti formában működik; 

– a Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

nyilvánítsa. 

A pályázat beadásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. 

A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Nyáregyháza Nagyközség polgármesteréhez, 

Mészáros Sándorhoz kell benyújtani (2723 Nyáregyháza, Nyári Pál út 37.). 

Az elbírálás időpontja: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés. 

További információkért a 06 (29) 690-188-as telefonszámon lehet érdeklődni. 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatója (8500 Pápa, 

Jókai u. 5–9.) pályázatot hirdet bőrgyógyász szakorvosi állásra 

Pályázati feltétel: 

– bőrgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 



– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Érdeklődni: dr. Vörös Ibolya főigazgatótól a 06 (89) 514-002-es telefonszámon lehet. 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI 

ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatója (8500 Pápa, 

Jókai u. 5–9.) pályázatot hirdet gyógyszerész állásra. 

Pályázati feltétel: 

– szakirányú végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– gyógyszerészi diploma; 

– működési nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Érdeklődni: dr. Vörös Ibolya főigazgatótól a 06 (89) 514-002-es telefonszámon lehet. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT 

ÁLLÁSOKRA 



Csömör Nagyközség Önkormányzata (2141 Csömör, Csömör, Szabadság út 5.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény 20/A. §-a alapján pályázatot 

hirdet területi védőnő munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: teljes munkaidős határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő kikötéssel 

A munkavégzés helye: 2141 Csömör, Rákóczi utca 4. 

Az állás betöltésének ideje: 2015. május 4. 

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: területi védőnőként Csömör Nagyközség 

Önkormányzata illetékességi területének körzeti védőnői munkáját, a területi védőnői 

ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerint önállóan látja el. Csömör 

Budapest szomszédságában található, közvetlen buszjárattal, vagy HÉV-vel megközelíthető. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Albérleti vagy 

lakhatási támogatás megbeszélés tárgyát képezheti. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek 

elismert oklevél; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– működési nyilvántartási igazolvány, kamarai tagság. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 2. 

A pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (kozigallas.gov.hu) 2015. 

március 2-án került publikálásra. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 

képviselő-testületi ülésen. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: 

– fényképes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata; 

– működési nyilvántartási igazolvány, Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagsági 

igazolvány; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy postai megkérést igazoló feladóvény); 

– nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság 

alatt; 



– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez hozzájárul; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület a személyét érintő 

kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést tartson. 

Pályázat benyújtásának módja: személyesen, vagy postai úton, a pályázatot Fábri István 

polgármesternek címezve Csömör Nagyközség Önkormányzatához (2141 Csömör, Szabadság 

út 5.) kell benyújtani. 

A borítékra kérjük ráírni: „területi védőnői munkakör”. 

*** 

Örkény Városi Önkormányzat (2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Örkény 

Védőnői Szolgálat védőnő munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 37/B. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben 

meghatározott területi védőnői 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, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél, vagy azzal egyenértékűnek 

elismert oklevél a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet szerint. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okirat fénymásolata. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2015. május 2. 

napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács István polgármester nyújt, 06 

(29) 310-032. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



Postai úton, a pályázatnak az Örkény Városi Önkormányzat címére történő megküldésével 

(2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 

megnevezését: Védőnő. 

Elektronikus úton Kovács István polgármester részére a kovacsistvan@monornet.hu e-mail 

címen keresztül. 

Személyesen: Kovács István polgármester, Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a nyertes pályázatról a Képviselő-testület dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

Örkény város honlapja (orkeny.hu) 

Mi újság Örkényen. 

*** 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (7100 Szekszárd, 

Vörösmarty u. 5.) pályázati felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: ápoló/asszisztens 

Munkahely: 7100 Szekszárd, Szent I. tér 18. 

Feladata: 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 3. számú melléklete szerint. 

Pályázati feltételek: 

– ápolói középfokú iskolai végzettség; 

– erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet. 

Juttatások, egyéb információk: 

Bérezés: Kjt. szerint. 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 28. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31. 

A munkakör 2015. április 1. napjától tölthető be. 

A pályázat közzétételének további helye: 



– Szekszárdi Vasárnap – 2015. március 14. 

További információ: 06 (74) 511-477. 

Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezető. 

 


