Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2015. EÜK 11. szám pályázati felhívás
hatályos: 2015.07.06 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. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet az Érsebészeti Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai munkájának
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltétel:
– sebész szakvizsga;
– érsebész szakvizsga;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
A pályázathoz 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 történő
2015. július 8-ai 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.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot

hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Központi Fizioterápia
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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, reumatológia és fizioterápia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt a 06 (42) 599-700/2119es 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:
124/2015, 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: 2015. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)
honlapján: 2015. június 21.
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). a
közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Általános és Érsebészeti Osztály 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, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Általános és
Érsebészeti Osztály munkájának a megszervezése és zavartalan működtetése. A kinevezés
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és határozott idejű
vezetői megbízásra szól.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a kiemelt bérezés biztosítására az intézmény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, sebész szakvizsga;
– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat;
– hasi daganat sebészeti jártasság;
– parenchimás sebészet magas szintű művelése;
– tudományos munkásság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– plasztikai sebészeti jártasság, különös tekintettel a tumor eltávolítás utáni reconstructiora;
– mikrosebészeti jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány);
– részletes szakmai önéletrajz, szakmai koncepció;
– működési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– 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.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 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/1191-0/2015, valamint
a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.aeek.hu;
– www.markusovszky.hu.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Traumatológiai Osztály traumatológus szakrovos, szakorvosjelölt 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: traumatológiai 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, traumatológus szakorvosi képesítés vagy ráképzés vállalása vagy szakképzés vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi 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: 2015. július 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/1247-0/2015, valamint
a munkakör megnevezését: „Traumatológus szakorvos, szakorvos-jelölt”. Személyesen: Dr. Káldy
Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.markusovszky.hu;
– www.aeek.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az intézmény lakhatási lehetőséget
biztosít.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA

Az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatója (1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Nukleáris Medicina
Osztály osztályvezető főorvos munkakör ellátására.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, (főorvosi munkakör) 4
hónapos próbaidővel. A vezetői megbízás határozott ideig, megegyezés szerinti időtartamra szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
Munkavégzés helye: az intézmény Nukleáris Medicina osztálya (1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.).
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Nukleáris Medicina osztály orvos-szakmai vezetése,
irányítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, nukleáris medicina szakvizsga;
– szakvizsga megszerzésétől számított 10 éves szakmai gyakorlat;
– egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:
– képalkotó eljárásban való jártasság;
– radiológia szakvizsga;
– tudományos fokozat;
– vezetői gyakorlat.
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, képesítést igazoló oklevelek másolatai;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– OONYI igazolás másolata;
– érvényes működési nyilvántartás, MOK tagság igazolása;
– szakmai vezetési elképzelés;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 6.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: Uzsoki Utcai Kórház , Dr. Ficzere Andrea főigazgató (1145 Budapest, Uzsoki u. 29-41.).
Elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu.
A borítékon kérjük feltüntetni:
– a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84/HUM/Áp/2015;
– a beosztás megnevezését: Nukleáris medicina osztályvezető főorvos.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. előírásai szerint.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2015. július 6. a szolgáltató központ honlapján:
www.kozigallas.hu, a kórház honlapján: a www.uzsoki.hu, illetve az Egészségügyi Közlönyben.
***
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.
***
Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 1.) pályázatot hirdet a
Pszichiátriai Osztály Rehabilitációs Egysége I. osztályvezető főorvos (munkakör: szakorvos) állás
betöltésére.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési nyilvántartás;
– Magyar Orvosi Kamarai tagság;
– orvosi diploma;
– pszichiátriai és addiktológiai és orvosi rehabilitáció (pszichiátria) szakirányú szakképesítések,
melyekben 5 év feletti szakorvosi gyakorlat szükséges.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési nyilvántartás igazolás;

– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolás;
– orvosi diploma és szakorvosi szakképesítések iratai másolatban;
– részletes személyes és szakmai önéletrajz, az osztály vezetésére irányuló elképzelések, szakmai
koncepció;
– nyilatkozat, melyben a pályázó 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.
Bérezés: megegyezés szerint, egyéb juttatás: igény felmerülése esetén szolgálati lakás biztosítása.
Az állás határozatlan időre szól, a vezetői megbízás 5 évre szól.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 7.
Elbírálás határideje: 2015. augusztus 26.
Az állás betöltésének várható ideje: 2015. szeptember 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 „9/596/1/2015” számot, valamint
a „pszichiáter szakorvos/osztályvezető főorvos” megjelölést.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Görgey Artúr út 30.) pályázatot hirdet
iskolaorvos munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– orvos egyetemi végzettség;
– csecsemő-gyermekgyógyász, belgyógyász vagy háziorvosi szakképesítés;
– érvényes működési engedély, igazolás OONY-ba vételről és kamarai tagságról.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– iskola-egészségtan, ifjúságvédelem szakvizsga.

Foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidő.
Foglalkoztatás típusai: munkaviszony, közreműködői jogviszony.
A munkavégzés helye: Újpest általános iskolái.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. augusztus.
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 út 30.).
***
A BRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője (1139 Budapest, Teve u. 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 u. 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-as számon.
***
A BRFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője (1139 Budapest, Teve u. 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-as számon.
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
A füzesabonyi Egészségügyi Központ igazgató főorvosa (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. július 1-jétől tölthető be. A pályázat benyújtási határideje folyamatos.
Érdeklődés, felvilágosítás a (36) 542-701-es telefonszámon.
***
A füzesabonyi Egészségügyi Központ igazgató főorvosa (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. július 1-jétől tölthető be. A pályázat benyújtási határideje folyamatos.
Érdeklődés, felvilágosítás a (36) 542-701-es telefonszámon.
***
A füzesabonyi Egészségügyi Központ igazgató főorvosa (3390 Füzesabony, Rákóczi út 36–40.)
pályázatot hirdet: csecsemő-gyermekgyógyász szakorvos munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma;

– csecsemő- gyermekgyógyászati szakvizsga;
– érvényes működési nyilvántartási igazolvány megléte.
Az állás heti 2 óra szakorvosi munkaidőt jelent, melyet járóbeteg-szakellátásban kell elvégezni.
A munka részmunkaidőben (napi 2 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. július 1-jétől tölthető be. A pályázat benyújtási határideje folyamatos.
Érdeklődés, felvilágosítás a (36) 542-701-es telefonszámon.
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) pályázatot
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvőbeteg Osztályra:
belgyógyász, fül-orr-gégész, idegsebész, infektológus, neurológus, pszichiáter, sebész, traumatológus,
urológus, tüdőgyógyász szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
radiológus szakvizsgával rendelkező szakorvos részére.
A közeljövőben kialakításra kerülő Sürgősségi Osztályra:
oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos, vagy olyan szakorvos részére, aki elhivatottságot érez a
szakma elsajátítása iránt.
Központi Laboratóriumunkban várjuk továbbá klinikai laboratóriumi szakvizsgával, vagy biológusi
képesítéssel rendelkezők jelentkezését.
Az idegsebész és infektológus szakorvos munkakörbe várjuk egyéb jogviszonyban foglalkoztatott
szakorvosok jelentkezését is. (pl. vállalkozó, megbízásos jogviszony, szabadfoglalkozású jogviszony).
Orvosszálláson garzonlakást biztosítunk.

Valamennyi pályázathoz:
Bérezés: megegyezés szerint.
Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi
tevékenység végzése.
A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt állókat és
rezidenseket is.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– OONYI könyv másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– részletes szakmai önéletrajz;
– előadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2015. július 31.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján is megtekinthető 2015.
július 10-től.
A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”.
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye

Vas megye
Veszprém megye
Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Sümeg II. számú fogorvosi
körzetének ellátására.
Ellátandó terület: Sümeg Város Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló 8/2002.(VI. 26.)
önkormányzati rendeletének III. mellékletében megállapított településrész, továbbá Dabronc,
Gógánfa, Hetyefő, Megyer, Rigács, Ukk, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalameggyes települések.
A körzethez iskolafogászati ellátás is kapcsolódik.
Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként.
Ellátandó lakosságszám: 3218 fő Sümeg + 2837 fő (9 település).
A háziorvosi rendelő címe: 8330 Sümeg, Deák F. u. 2.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is;
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata;
– vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata (vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat);
– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása;
– működési nyilvántartási igazolvány másolata.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 31.
A körzet betölthetőségének időpontja: hatósági engedély megszerzését követően azonnal.
Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést
köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
címezve (8330 Sümeg, Béke tér 7.). A borítékon fel kell tüntetni: „II. számú fogorvosi körzet”.
További információ a 06 (87) 550-760-as telefonszámon, a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatalban
kérhető.
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29.) pályázatot
hirdet a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ (1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 76–78.)
gazdasági igazgatói (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 15-étől
2020. szeptember 14-ig szól.
Munkavégzés helye: 1108 Budapest, Sibrik Miklós u. 76–78.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Bárka Kőbányai
Humánszolgáltató Központ működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős
irányítása. A munkakör magában foglalja a következőket: költségvetés tervezése, előirányzatok
módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, beszámolók készítése,
pályázatok elszámolása, humánerőforrás-gazdálkodás, közreműködés a forrásteremtés
folyamatában, kezdeményezés és javaslattétel az intézmény stratégiai tervezési folyamataiban, az
ügyviteli tevékenység megszervezése, az intézményi bérgazdálkodás pénzügyi lebonyolítása, a
gazdálkodási és pénzügyi jogszabályok végrehajtása, betartása, pénzügyi, számviteli rend betartása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett:
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az
engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerinti ellenjegyzői – vagy a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 150. § (1) és
(2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai
gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági
szakképzettség;
– költségvetési szervnél szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi vagy szociális területen működő költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– integrált gazdasági pénzügyi rendszerek ismerete, különösen a Polisz System program és a KIR
rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a részletes szakmai önéletrajz;
– a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló okiratok másolata;
– a gazdasági igazgatói megbízás betöltésével kapcsolatos tervek és elképzelések;
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy:
a) a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul,
b) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban: 2015. szeptember 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a (06-1) 433-8331-es telefonszámon kérhető.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot elektronikus úton az
ehrenberger_krisztina@kobanya.hu címen, postai úton vagy személyesen a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán kell benyújtani (1102
Budapest, Szent László tér 29. fszt. 33.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: K/174/1550/2015/XXII, valamint a munkakör megnevezését: „gazdasági
igazgató”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a gazdasági igazgató kinevezéséről az előzetes bírálat utáni
személyes meghallgatást követően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9/A. § (1)
bekezdése alapján a polgármester dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kobanya.hu
– www.kozigallas.gov.hu, publikálás időpontja: 2015. június 23.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében a
magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kobanya.hu honlapon szerezhet.
***

Az Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út 19–21.) pályázatot hirdet pénzügyi
igazgató munkakör betöltésére.
Feladatkör:
– működteti az intézet pénzügyi, számviteli, gazdálkodási rendszerét;
– összeállítja a költségvetési alapokmányok tervezetét, kidolgozza az éves költségvetési javaslatot,
továbbá javaslatot tesz éves előirányzat-tervezésre;
– költségvetési beszámolók elkészítése, teljesítmények kiszámlázása, a kötelezettségek pénzügyi
ellenőrzése;
– gondoskodik az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokról és az előirányzatok nyilvántartásának
vezetéséről;
– gondoskodik a jóváhagyott költségvetési előirányzatok, a támogatások és átvett pénzeszközök
beérkezésének nyilvántartásáról, javaslatot tesz az előirányzat módosítására;
– a közbeszerzési eljárásokban való részvétel;
– gazdaságossági számítások elvégzése;
– napi likviditás-elemzés elvégezése, a cash-flow alakulásáról elemzés készítése;
– gondoskodik a bérek, bérjellegű kifizetések, társadalombiztosítási juttatások megállapításáról,
kifizetéséről, nyilvántartásáról, számítógépes vezetéséről;
– folyamatosan figyelemmel kíséri a költségkeretek teljesítését, felhasználását, és felügyeli a
nyilvántartásra, feldolgozásra alkalmazott CT program működését;
– irányítja az SZMSZ szerint a vezetése alá rendelt szervezeti egységeket, valamint a területi szervek
ez irányú munkáját.
Pályázati feltételek:
– szakirányú egyetemi végzettség;
– mérlegképes könyvelői / okleveles könyvvizsgálói képesítés;
– középfokú angol nyelvvizsga;
– gazdasági / pénzügyi területen szerzett több éves vezetői tapasztalat;
– gazdasági / pénzügyi jogi ismeretek;
– felhasználói szintű Office operációs rendszerek, pénzügyi-számviteli rendszerek (elsődlegesen CT
Ecostat program) ismerete;
– magas szintű szervező / koordinációs vezetői készség;
– kimagasló kommunikációs és problémamegoldó készség;

– pontosság, precizitás;
– önállóság, határozottság;
– rendszerszemlélet.
Előnyt jelent:
– az egészségügy területén szerzett szakmai tapasztalat.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– rövid szakmai program;
– végzettséget, képesítéseket, nyelvismeretet igazoló okmányok másolata;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Egyéb információk:
– a pályázat beadásának határideje: 2015. július 24.;
– a pályázat elbírálásának határideje: a jelentkezési határidőt követő 15 nap;
– a munkakör betöltése a pályázat lebonyolítását követően, határozatlan időre szóló közalkalmazotti
jogviszony keretében történik;
– illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján,
megegyezés szerint.
Pályázatok benyújtása: postai úton Dr. Jákó Kinga főigazgató részére az Intézet címére (1113
Budapest, Karolina út 19–21.)
A pályázati felhívás a kozigallas.gov.hu oldalon a 2015. június 22. és július 24. közötti időszakban
kerül közzétételre.
***
Az Országos Vérellátó Szolgálat (1113 Budapest, Karolina út 19–21.) pályázatot hirdet belső ellenőr
munkakörre.
Feladatok:
– végzi a belső ellenőrzés független, tárgyilagos és bizonyosságot adó tanácsadó tevékenységet.
– összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervet, megszervezi és
nyomon követi az ellenőrzési terv megvalósulását, végrehajtását.

– elkészíti és évente felülvizsgálja a belső ellenőrzési tevékenység végrehajtását szabályozó belső
ellenőrzési kézikönyvet.
– vizsgálja és értékeli a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer
kiépítését, működését, jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfeleltetését.
– javaslatot tesz a szervezetet érintő szabályzó rendszer szükséges módosítására.
– vizsgálja a működési kockázatokat felismerő és kezelő szervezeti képességet, az információ
áramlást, a pénzügyi-, irányítási- és operatív működésre vonatkozó adatokat, beszámolókat, a
költségvetési bevételek kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, valamint az eszközökkel
és forrásokkal történő hatékony gazdálkodást.
Feltételek:
– 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdésében megjelölt iskolai és szakmai
végzettségek megléte;
– legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, az egészségügyi tevékenységi körben szerzett szakmai
gyakorlat;
– érvényes pénzügyminisztériumi regisztráció;
– ÁBPE-továbbképzés, I. és II. belső képzési vizsga megléte;
– gyakorlott szintű MS Office ismeret;
– jó szintetizáló és elemzőkészség, megbízhatóság és önállóság;
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– SQL programok, CT Ecostat program ismerete;
– angol nyelvismeret.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél;
– végzettséget, képesítést és gyakorlatot igazoló okmányok másolata, PM regisztráció igazolása;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázattal összefüggésben
szükséges kezeléséhez;
– nyilatkozat büntetlen előéletről, illetve alkalmazás esetén az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről.
Egyéb információ:
– az alkalmazás a fejezetet irányító szerv vezetőjének előzetes egyetértésével történik;

– a napi 4 órás részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony 4 hónapos próbaidővel, határozatlan időre
szól;
– jelentkezési határidő: 2015. július 24.;
– elbírálási határidő: a jelentkezési határidőt követő 30 napon belül;
– illetmények és juttatások: Kjt. alapján történő megegyezés szerint;
– a pályázatok benyújtása személyesen, vagy postai úton a Humánpolitikai Osztály részére az Intézet
címére (1113 Budapest, Karolina út 19–21.).

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.05.06 2015. EüK. 8. 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 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. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet az Érsebészeti Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai munkájának
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltétel:
– sebész szakvizsga;
– érsebész szakvizsga;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
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 történő
2015. május 6-i 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.
***
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 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 történő
2015. május 6-i 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.
***
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (3300 Eger, Széchenyi u. 27–29.) pályázatot hirdet
nefrológus szakorvos munkakörbe, részlegvezetői beosztás betöltésére.
Az alkalmazás az I. Belgyógyászati Osztály, Nefrológia részlegén történik.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma;
– nefrológia szakvizsga;
– érvényes működési nyilvántartási igazolvány megléte;
– bérezés és lakás megbeszélés szerint.
Előnyt jelent:
– 2 éves szakmai és vezetői gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot;
– valamennyi iskolai végzettséget és szakvizsgát igazoló okmány fénymásolatát;
– erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi).
A pályázatokat dr. Tóth Ildikó főigazgató részére kérjük benyújtani.
Cím: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (3300 Eger, Széchenyi u. 27–29.).
Pályázatok benyújtási határideje: folyamatos.
Felvilágosítás a meghirdetett orvosi állással kapcsolatban a 06 (36) 411-2213-as telefonszámon.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Szájsebészeti 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, szájsebészet, vagy fog- és szájbetegségek szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06-42-599-700/2119es 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:
120/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó
Centruma 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy sürgősségi orvostan, vagy oxyológia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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: 119/2015 , 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Rehabilitációs 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, mozgásszervi rehabilitációs, vagy orvosi rehabilitáció szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
117/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Pulmonológiai 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, tüdőgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
116/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Ortopédiai 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, ortopédia, vagy ortopédia-traumatológia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
114/2015, 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: 2015. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Központi
Laboratóriuma 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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: 114/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Patológiai 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, patológia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
113/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Neurológiai 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, neurológia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
111/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Ideg- és
Gerincsebészeti 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, idegsebészet szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
110/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Haematológiai
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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, haematológia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
108/2015 , 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.

***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Gyermekosztálya 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
107/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
106/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Bőrgyógyászati Osztály
és Nemibeteg Gondozó 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 évig szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, bőrgyógyászat (bőr,- és nemibetegségek és kozmetológia) szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
104/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Felnőtt Infektológiai
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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, fertőző betegségek, vagy infektológia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
105/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, aneszteziológiai és intenzív terápia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
103/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.

***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Hygiénés 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, orvosi laboratóriumi vizsgálatok, és/vagy közegészségtan-járványtan szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06-42-599-700/2119es 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:
109/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Reumatológiai
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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, reumatológia és fizioterápia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
118/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Szemészeti 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, szemészet szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
121/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház SzülészetNőgyógyászati 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
122/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Traumatológiai és
Kézsebészeti 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, traumatológia, vagy ortopédia és traumatológia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
123/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Intézeti Gyógyszertára
vezető főgyógyszerész munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, gyógyszerész diploma, szakgyógyszerész (gyógyszerhatástan, vagy kórházi
gyógyszerészet) képesítés;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– odegen 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
126/2015, valamint a munkakör megnevezését: vezető főgyógyszerész.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Infúziós Labora
főgyógyszerész munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, gyógyszerész diploma, szakgyógyszerész (gyógyszerhatástan, vagy gyógyszertechnológia)
képesítés;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
125/2015, valamint a munkakör megnevezését: főgyógyszerész.

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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
****
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház IV. Belgyógyászati
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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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, belgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
112/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói
tagkórházának Pszichiátriai Járóbeteg Szakrendelése 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Pszichiátriai Járóbeteg Szakrendelés 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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: 71/2015, 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: 2015. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói
tagkórházának Gerontopszichiátriai Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
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, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
67/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói
tagkórházának I. Pszichiátriai Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
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, diplomás ápoló végzettség;

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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: 68/2015, valamint a munkakör
megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.

***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói
tagkórházának III. Pszichiátriai Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő .
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
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, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06-42-599-700/2119es 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:
69/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói
tagkórházának IV. Pszichiátriai Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő .
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
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, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
70/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Központi Fizioterápia
vezető gyógytornász munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, és/vagy egyetemi diploma;
– szakirányú területen szerzett – legalább 5 év feletti 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 Központi Fizioterápia 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
102/2015, valamint a munkakör megnevezését: vezető gyógytornász.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Haematológiai
Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
76/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Izotóp Labora 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 évig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 az Izotóp Labor 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
96/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Központi Radiológia
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 évig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Központi Radiológia 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
99/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Infúziós Laboratóriuma
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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 az Infúziós Laboratórium 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 2015. szeptember 1-től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
100/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Ápolási Osztálya
osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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: 72/2015, valamint a munkakör
megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Felnőtt Infektológiai Osztálya osztályvezető ápoló munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétőll betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
73/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.

***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fül-Orr-Gégészeti és
Fej-Nyaksebészeti Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
74/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Gyermekrehabilitációs
Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;

– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. auguszus 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
75/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.

***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Hygiénés Osztálya
osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
77/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház I. Belgyógyászati
Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
78/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház III. Belgyógyászati
Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
79/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Ideg- és
Gerincsebészeti Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;

– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
80/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház IV. Belgyógyászati
Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
83/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Ortopédiai Osztálya
osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
84/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Pszichiátriai Osztálya
osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
85/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.

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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Rehabilitációs Osztálya
osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
86/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Reumatológiai
Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
87/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sürgősségi Betegellátó
Centruma osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
88/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Szemészeti Osztálya
osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:

– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
89/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház SzülészetNőgyógyászati Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
90/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Traumatológiai és
Kézsebészeti Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
91/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Pulmonológiai Osztálya
osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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: 92/2015, valamint a munkakör
megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Urológiai Osztálya
osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;

– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
93/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Intézeti Gyógyszertára
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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 az Intézeti Gyógyszertár 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
95/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Kórszövettan és
Aspirációs Cytológia 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Kórszövettan és Aspirációs Cytológia 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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: 97/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Központi
Laboratóriuma 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Központi Laboratórium 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
98/2015, 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: 2015. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Neurológiai Osztálya
osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
81/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Eisert Árpád Központi
Műtője 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;

– szakirányú területen szerzett – legalább 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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: 82/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. április 20.
***

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Járóbeteg szakellátása 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Járóbeteg szakellátás 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
101/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. április 20.
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház Pszichiátriai Osztály pszichiáter szakorvos, szakorvos-jelölt munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 138.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: pszichiátriai szakorvosi 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, pszichiátriai szakorvosi képesítés vagy ráképzés vállalása vagy szakképzés vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi 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: 2015. május 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/782-0/2015, valamint a munkakör megnevezését: Pszichiáter
szakorvos, szakorvos-jelölt.
– személyesen: dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az intézmény lakhatási lehetőséget
biztosít.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 20.
A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szemészeti Osztály
szemész szakorvos, szakorvos-jelölt 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: szemész szakorvosi 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, szemész szakorvosi képesítés vagy ráképzés vállalása vagy szakképzés vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi 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: 2015. május 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/782-0/2015, valamint a munkakör megnevezését: szemész szakorvos,
szakorvos-jelölt.
– személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az intézmény lakhatási lehetőséget
biztosít.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 20.
A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház Általános és Érsebészeti Osztály sebész szakorvos, szakorvos-jelölt
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: sebész szakorvosi 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, sebész szakorvosi képesítés vagy ráképzés vállalása vagy szakképzés vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi 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: 2015. május 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/782-0/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Sebész szakorvos,
szakorvos-jelölt.
– Személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az intézmény lakhatási lehetőséget
biztosít.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 20.
A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a
munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház pszichológus 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: pszichológusi 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, pszichológusi képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (diploma);
– 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: 2015. május 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/782-0/2015, valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.
– személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az intézmény lakhatási lehetőséget
biztosít.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 20.
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
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.
***
Nagyatádi Kórház főigazgatója (7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 1.) pályázatot hirdet a
Pszichiátriai Osztály Rehabilitációs Egysége I. osztályvezető főorvos (munkakör: szakorvos) állás
betöltésére.
Pályázati feltétel:
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési nyilvántartás;
– Magyar Orvosi Kamarai tagság;
– orvosi diploma;
– pszichiátriai és addiktológiai és orvosi rehabilitáció (pszichiátria) szakirányú szakképesítések,
melyekben 5 év feletti szakorvosi gyakorlat szükséges.
A pályázathoz csatolandó:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési nyilvántartás igazolás;
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolás;
– orvosi diploma és szakorvosi szakképesítések iratai másolatban;
– részletes személyes és szakmai önéletrajz, az osztály vezetésére irányuló elképzelések;
– szakmai koncepció, nyilatkozat, melyben a pályázó 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.
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: 2015. május 18.

Az elbírálás határideje: 2015. június 5.
Az állás betöltésének várható ideje: 2015. június 15.
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 a „9/596/2015” számot, valamint a
„pszichiáter szakorvos/osztályvezető főorvos” megjelölést.
***
Szigetvári Kórház főigazgatója (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.) pályázati felhívása.
A Belgyógyászat Osztály belgyógyász szakorvost keres osztályvezetői pozícióba.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: feladatait munkaköri leírás tartalmazza.
Illetmények és juttatások: kiemelt, versenyképes egyedi bérezéssel.
Pályázati feltételek:
– orvos diploma;
– belgyógyász szakorvosi szakképesítés;
– büntetlen előélet;
– orvosi kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettségeket igazoló dokumentumok másolata;
– szakmai és személyi önéletrajz;
– orvosi kamarai tagság igazolása;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a jelentkezés anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: kiválasztást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának módja:
– elektronikusan a titkarsag@szigetvarkorhaz.hu e-mail címre;
– postai úton a Szigetvári Kórház címére (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.).
A jelentkezéssel kapcsolatban további információ: dr. Berecz János főigazgató, 06 (30) 216-7814.
***
A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház utca 1.) főigazgatója pályázatot hirdet a
Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosi állás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály (8200 Veszprém,
Kórház u. 1.)
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi
feladatok mellett osztályos szakorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– oxyológiai, vagy aneszteziológiai – intenzív, vagy sürgősségi orvostan, vagy belgyógyászati
szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat;
– sürgősségi orvostan szakvizsga;
– 5 évnél több vezetői gyakorlat;

– tudományos munkában való részvétel;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolás másolata;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém,
Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni:
„osztályvezető SBO főorvos”.
Elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.
***
A Csolnoky Ferenc Kórház, (8200 Veszprém, Kórház utca 1.) főigazgatója pályázatot hirdet a Krónikus
Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi állásra (Sümegi Telephely).
A pályázatot hirdető neve, címe: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig
szól.
A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrumának Krónikus Belgyógyászati
Osztálya
8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi
feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, belgyógyász szakvizsga
– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat;
– 5 évnél több vezetői gyakorlat;
– tudományos munkában való részvétel
– idegen nyelv ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolás másolata;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrásgazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni: „osztályvezető belgyógyász főorvos”.
Elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.
***
A Csolnoky Ferenc Kórház, (8200 Veszprém, Kórház utca 1.) főigazgatója pályázatot hirdet a
Pszichiátriai Centrum Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosi állásra (Sümegi Telephely).
A pályázatot hirdető neve, címe: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig
szól.
A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrum (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia
u. 6.).
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezetői főorvosi
feladatok mellett pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pszichiáter szakvizsga;
– legalább 5 éves pszichiáter szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat;
– 5 évnél több vezetői gyakorlat;
– tudományos munkában való részvétel;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolás másolata;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém,
Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni:
„osztályvezető pszichiáter főorvos”.
Elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
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
A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) pályázatot
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvőbeteg Osztályra:

belgyógyász, fül-orr-gégész, idegsebész, infektológus, neurológus, pszichiáter, sebész, tüdőgyógyász
szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
radiológus szakvizsgával rendelkező szakorvos részére.
A közeljövőben kialakításra kerülő Sürgősségi Osztályra:
oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos, vagy olyan szakorvos részére, aki elhivatottságot érez a
szakma elsajátítása iránt.
Az idegsebész és infektológus szakorvos munkakörbe várjuk egyéb jogviszonyban foglalkoztatott
szakorvosok jelentkezését is (pl. vállalkozó, megbízásos jogviszony, szabadfoglalkozású jogviszony).
Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk.
Valamennyi pályázathoz:
Bérezés: megegyezés szerint.
Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi
tevékenység végzése.
A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt állókat és
rezidenseket is.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– OONYI könyv másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– részletes szakmai önéletrajz;
– előadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2015. május 30.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján is megtekinthető 2015.
május 1-jétől.
A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”.
Nógrád megye
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) pályázatot hirdet a 10.
számú területi ellátási kötelezettségű házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatainak
közalkalmazotti jogviszony keretében vagy vállalkozási formában történő ellátására.
Pályázati feltételek: a felnőtt háziorvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban [4/2000.
(II. 25.) EüM rendelet, 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] előírt iskolai végzettség, szakképesítés, és
egyéb feltételek megléte.
A pályázathoz csatolni kell:
– a végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített, 30 napnál nem régebbi
másolatát;
– részletes, szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot;
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolatát;
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a házi gyermekorvosi feladatokat közalkalmazottként vagy
vállalkozás formájában szeretné ellátni;
– a működtetési jog engedélyezési feltételei meglétének igazolását;
– nyilatkozatot, amely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati
anyagot megismerhessék.
Az álláshely betölthető: 2015. június 1-jétől.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 22.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő soron következő
Közgyűlés első ülése.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot 1 pld-ban, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra
rá kell írni: „Házi gyermekorvosi pályázat.”
A pályázat benyújtásának helye: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti
Iroda (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.).
A körzet ellátásának időtartamára a körzet ellátása módjának függvényében (közalkalmazott vagy
vállalkozó) lakás, egyéb juttatás biztosítása megegyezés szerint.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás a 06 (32) 311-057-es telefonszámon kérhető.
A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést.
Pest megye
Nagykőrös Város Önkormányzat (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázati felhívása.
A munkahely és munkakör megnevezése: Nagykőrös VIII. számú felnőtt háziorvosi alapellátási
körzet. Nagykőrös, Széchényi tér 8.
Ellátandó feladat:
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt feladatok ellátása;
– területi ellátási kötelezettséggel;
– vállalkozási formában;
– 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,
– 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltétel;
– egészségügyi alkalmasság;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata;
– személyi, és szakmai önéletrajz, motivációs levél;
– OONY-ba történt felvétel igazolásának hiteles másolata;
– MOK tagság igazolása,
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag véleményezésében és
elbírálásában részt vevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.
Juttatások, egyéb információk:
– a pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül,
– a pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő –
testülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen;
– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi;

– az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal, amennyiben a szükséges
engedélyeztetési eljárások lefolytatásra kerülnek és az engedélyek rendelkezésre állnak;
– a pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Felnőtt háziorvosi pályázat VIII.” megjelöléssel, Dr. Czira
Szabolcs polgármester, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.;
– felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánné Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53) 550-310-es
telefonszámon;
– a Képviselő – testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa;
– a pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja.
***
Vámosmikola Község Önkormányzata (2635 Vámosmikola, Kossuth L. u. 2.) fogorvos állást hirdet
Vámosmikola, Tésa és Nagybörzsöny községekre kiterjedő területi ellátási kötelezettséggel,
főállásban vagy részmunkaidőben.(min. heti 2 x 8 óra).
Pályázati feltételek:
– befejezett fogorvosi egyetem, fogorvosi diploma;
– szakvizsga megléte (konzerváló fogászat, és fogpótlástan szakvizsga);
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló okiratok, oklevelek másolata;
– érvényes működési nyilvántartás másolata;
– kamarai tagság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a
cégbírósági bejegyzést igazoló irat, és a társaság alapító okiratának hiteles másolata;
– nyilatkozat a körzet vállalkozási formában történő ellátásáról;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot
megismerhetik;
– nyilatkozat, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő testületi ülés.
Az állás betölthető 2015. augusztus 1-jétől.
Munkavégzés helye: Pest megye 2635 Vámosmikola, Kossuth L. u. 9.

Foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazotti jogviszony vagy határozatlan idejű vállalkozási jogviszony.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
alapján illetve megegyezés szerint.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást nyújt Bárdi Alex polgármester, t.: (30) 924 4268.
A pályázatot postai úton Bárdi Alex polgármesternek címezve a 2635 Vámosmikola, Kossuth L. u. 2.
címre kell benyújtani.
Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás ((4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nyírteleki Szociális
Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
1. 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.
2. 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 (a továbbiakban Gyvt.) 39.–40. §];
– területi védőnői ellátás [a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet].
3. 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 melléklete, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú
melléklete, a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelete, 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.
4. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat,
– szociális szakvizsga,
– alapszintű számítástechnikai ismeretek,
– vezetői engedély
5. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata,
– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok,

– az intézményben közalkalmazotti jogviszony újonnan történő létesítése esetén kilencven napnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat
a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tagjai, a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek tagjai, valamint e testületek döntéshozatali eljárásában közreműködő személyek, a
pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik,
– kötelezettségvállalási nyilatkozat 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 nyilatkozata, amely szerint a Gytv. 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn,
– a pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
– amennyiben a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való
megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata,
– hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.
6. Az intézményvezetői (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.
7. Intézményvezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony
időtartama határozatlan idejű.
8. A jogviszony időtartama
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 10.
A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2015. április 15.
9. Illetmény és juttatások

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
10. 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. címre postai úton,
tértivevényes küldeményként, elsőbbségi különszolgáltatással, legkésőbb a pályázat benyújtásának
határidejeként megjelölt nap végéig. A borítékon fel kell tüntetni a következő azonosítót: SZOC/247719/2015, valamint az „intézményvezető” megjelölést.
11. 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 pályázatokról a Társulási Tanács az általa létrehozott bizottság mérlegelési jogkörben
kialakított javaslata alapján, mérlegeléssel dönt.
12. 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.
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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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosa (3526
Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.) pályázatot hirdet a Traumatológiai Osztály osztályvezető főorvosi
állásának betöltésére.
Pályázati feltételek:
– ortopédia és traumatológia vagy ortopéd-traumatológiai szakorvosi képesítés;
– kézsebész szakorvosi képesítés;
– a traumatológia valamennyi szakterületén szerzett jártasság;
– tudományos minősítés, vagy megszerzésének vállalása 3 éven belül;

– vezetői gyakorlat;
– graduális és posztgraduális képzésben szerzett tapasztalat és készség;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– igazolás működési nyilvántartásba vételről;
– igazolás orvosi kamarai tagságról;
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról.
Előny:
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség;
A törvényben előírt dokumentációkon túlmenően csatolni kell:
– az eddigi szakmai tevékenységet is magába foglaló részletes önéletrajzot, valamint szakmai
elképzelést és programot;
Szolgálati lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Az álláshirdetés Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történő megjelenése: 2015. május
25.
A pályázatot kérjük az intézet Humánpolitikájára benyújtani 2015. június 30-ig.
Az állás a sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően azonnal betölthető.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Gyermekosztálya 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
152/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Központi Műtője 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, sebészet szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
153/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, sebészet szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
154/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Sürgősségi Betegellátó 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 évig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy sürgősségi orvostan, vagy oxyológia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
155/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Szülészet-Nőgyógyászati 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:156
/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
****
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Tüdőgondozó Szakrendelése 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, tüdőgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:157/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.

***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Vásárosnaményi tagkórházának Tüdőgondozó
Szakrendelése 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 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:
– egyetem, tüdőgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:158/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Laboratóriuma osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.
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, klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
166/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Krónikus 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.
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, belgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, geriátria szakvizsga;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
167/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Prosectura 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.
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, patológia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
168/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai tagkórházának Röntgen 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.

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, radiológia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. július 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
169/2015, 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: 2015. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Szülészet- Nőgyógyászati 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
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, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
170/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Aneszteziológia 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 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:
– főiskola, és/vagy egyetemi diploma, és aneszteziológiai szakasszisztens végzettség;

– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 az Aneszteziológia 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
94/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati

tagkórházának Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztálya osztályvezető ápoló munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának
megszervezése és zavartalan működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása. Az Aneszteziológia és Intenzív terápiás osztály irányítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség és aneszteziológiai szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
136/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Vásárosnaményi
tagkórházának Ápolási Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig 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, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
137/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Gyermekosztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:138/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Vásárosnaményi
tagkórházának II. Belgyógyászati Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 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, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
139/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Intézeti Gyógyszertára 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 évig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 az Intézeti Gyógyszertár 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
140/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Vásárosnaményi
tagkórházának Járóbeteg Szakrendelése 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 évig 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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett – legalább 5 év feletti 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 Járóbeteg Szakrendelés 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
141/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Központi Műtője 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 évig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
- szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Központi Műtő 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
142/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot

hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Laboratóriuma 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Laboratórium 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
143/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Vásárosnaményi
tagkórházának Laboratóriuma 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 évig 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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Laboratórium 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
144/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Röntgen Osztálya 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Röntgen Osztály 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 2015.szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
145/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Sebészeti Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
146/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Sürgősségi Betegellátó Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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: 147/2015, valamint a munkakör
megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyírbátori
Szakrendelése telephelyi koordinátor munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Szakrendelések 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
148/2015, valamint a munkakör megnevezését: telephelyi koordinátor.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Tüdőgondozó Szakrendelése 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Tüdőgondozó Szakrendelés 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
149/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyírbátori Szakrendelő
Tüdőgondozó Szakrendelése 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4300 Nyírbátor, Édesanyák útja 1.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Tüdőgondozó Szakrendelés 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
150/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Vásárosnaményi
tagkórházának Tüdőgondozó Szakrendelése 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 évig 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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Tüdőgondozó Szakrendelés 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
151/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Intézeti Gyógyszertára vezető asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 az Intézeti Gyógyszertár 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:159
/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.

***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Laboratóriuma vezető asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Laboratórium 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
160/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Gyermek nappali és sürgősségi ellátási Osztálya osztályvezető ápoló munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.
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, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
161/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Központi Műtője 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Központi Műtő 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
162/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Röntgen Osztálya 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 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Röntgen Osztály 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 2015. július 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
163/2015, 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: 2015. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Sürgősségi Betegellátó Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.
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, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
164/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Prosectura vezető asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
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, és/vagy egyetemi diploma, és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti 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 Prosectura 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
165/2015, 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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai
tagkórházának Fül-Orr-Gége Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
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, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– 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 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 2015. szeptember 1-jétől betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es 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:
171/2015, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
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: 2015. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján: 2015. május 11.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat (1084 Budapest, Auróra u. 22–28.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Józsefvárosi
Egészségügyi Szolgálat Ortopéd szakrendelés szakrendelés-vezető főorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 1084 Budapest, Auróra utca 22–28.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi feladatok
ellátása mellett, az ortopéd szakrendelés munkájának megszervezése, szervezeti egység vezetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, ortopéd szakvizsga;
– büntetlen előélet;
– legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megtekinthetik;
– érvényes MOK kártya másolata;
– ENKK által kiadott érvényes működési kártya másolata;
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bakó Erika orvosigazgató nyújt, az (1) 7904692-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat
címére történő megküldésével (1084 Budapest, Auróra utca 22-28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/10/2015 , valamint a munkakör megnevezését:
ortopéd szakorvos.
vagy
elektronikus úton Dr. Bakó Erika orvosigazgató részére az orvosigazgatosag@jeszrend.hu e-mail
címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: az írásbeli pályázatuk alapján kiválasztott pályázók
személyes beszélgetésen vesznek részt. A pályázat nyerteséről bizottság javaslata alapján a
munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– a pályázat a közigállás honlapján 2015. május 9-től – június 12-ig megtekinthető.
– www.jeszrend.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás betöltéséhez – 3 hónapnál nem
régebbi – erkölcsi bizonyítvány szükséges. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a
pályáztatás folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati
anyagok az Intézmény Humánpolitikai Osztályon átvehetőek. Amennyiben a pályázatok kilencven
napon belül nem kerülnek átvételre, azok a törvényi rendelkezés alapján megsemmisítésre kerülnek.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.jeszrend.hu honlapon szerezhet.
***
Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgató főorvosa (1135
Budapest, Lehel utca 59–61.) pályázati hirdetménye.
Munkahely és munkakör megnevezése: I. Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvos.
Pályázati feltételek:
– orvosegyetemi diploma;
– pszichiátriai szakvizsga és pszichiátriai rehabilitáció szakvizsga;
– Ph.D. fokozat.
Előny:
– angol nyelvtudás;
– legalább 3 év vezetői gyakorlat.
Pályázat részeként benyújtandó iratok:
– működési engedély;
– orvosi kamarai tagság igazolása;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban résztvevők megismerhetik;

– tudományos fokozat igazolása;
– szakmai program.
Pályázati benyújtási határidő: 2015. június 15.
Pályázati elbírálási határidő: 2015. június 30.
A munkakör legkorábban: 2016. január 1. napjától tölthető be.
Pályázati anyagot elektronikus úton kérjük megküldeni: Dr. Németh Attila Ph.D. főigazgató főorvos
részére a foig@nygyk.hu e-mail címen keresztül
és
Varga Zita humánpolitikai előadó részére a vargaz@nygyk.hu e-mail címen keresztül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Attila Ph.D. főigazgató főorvos
nyújt, a 452-9430-as telefonszámon.
Bérezés a Kjt és megegyezés szerint.
***
Szakorvosi Rendelőintézet Monor főigazgatója (2200 Monor, Balassa B. u. 1.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet orvosigazgatói
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
– teljes munkaidő, amennyiben a pályázó az alábbi szakorvosi képesítések valamelyikével
rendelkezik: kardiológia, sebészet, bőrgyógyászat, radiológia.
– legalább heti 15 órás részmunkaidő, amennyiben a pályázó a fentiekben felsorolt szakorvosi
képesítések valamelyikével rendelkezik.
– egyéb, a rendelőintézetben engedélyezett szakmákban való szakképesítés sem kizáró ok, azonban a
pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a következő szakmák szakorvosai: sebészet, traumatológia,
kardiológia, bőrgyógyászat.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves határozott időre szól.
A munkavégzés helye: 2200 Monor, Balassa B. u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a vonatkozó
jogszabályok alapján a főigazgató helyetteseként, annak távollétében az orvosigazgató vezeti az
intézményt, felelős az intézmény szakszerű, törvényes működéséért és takarékos gazdálkodásáért.
Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai (gyógyító, gyógyító-megelőző munka)
működését, a folyamatos betegellátás biztosítását, a szakmai tevékenységek összehangolását.
Kapcsolatot tart az alapellátás orvosaival, illetve részt vesz más, ellenőrzésre, felügyeletre jogosult

szervekkel történő kapcsolattartásban. A főigazgató helyetteseként, annak távollétében gyakorolja a
munkáltatói jogokat, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
a) orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, valamint legalább öt év gyakorló
orvosi tevékenység.
b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítéssel vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett
képesítéssel, valamint,
c) legalább hároméves vezetői gyakorlattal rendelkezik.
d) büntetlen előélet.
A b) és c) pontban szereplő feltételek alól a főigazgató javaslatára a fenntartó felmentést adhat, ha a
pályázó (jelölt) a (szak)menedzseri képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés
(megbízás) adásától számított – öt éven belül történő megszerzését.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló okiratok másolata, (kinevezés esetén az eredeti okmányok bemutatása
szükséges!);
– öt évre szóló vezetési program és fejlesztési elképzelések kifejtése;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat, hogy az illető nem áll etikai, vagy fegyelmi eljárás, vagy elmarasztaló döntés hatálya
alatt;
– MOK tagsági igazolás;
– orvos működési nyilvántartás érvényességéről szóló határozat,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázóként a 2007. évi CLII. tv. 5. §. (1) bekezdés a)
pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető
be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 15.
A pályázatok benyújtásának módja: Dr. Csernus Zoltán főigazgatónak címezve.
– postai úton, vagy személyesen: Szakorvosi Rendelőintézet Monor, 2200 Monor, Balassa B. u. 1.
– e-mail-ben: foigazgato.monor@gmail.com, monoreu@monornet.hu.
Előzetes érdeklődés esetén időpont egyeztetés a fenti e-mail elérhetőségeken lehetséges.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.
A főigazgató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közigazgatási állásportálján történő közzététel napja: 2015.
május 6.
***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2300 Ráckeve, Szent István tér 4.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézet főigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására az
alábbi tartalommal:
Munkáltató: Ráckeve Város Önkormányzata.
Közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.
Vezetői beosztás megnevezése: főigazgató (magasabb vezető).
A munkavégzés helye: Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 5. (Szakorvosi Rendelőintézet)
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó légyeges feladatok: az intézmény
vezetése, képviselete, a dolgozók felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Az intézményben nyújtott szolgáltatások
folyamatos ellenőrzése. A dolgozók képzésének biztosítása, és minden olyan feladat ellátása, melyet
a gyógyintézetek működési rendjéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet és egyéb hatályos
jogszabályok az egyszemélyi felelős vezető hatáskörébe sorolnak.
Képesítésének megfelelő szakorvosi feladatok ellátása.
A vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott idő (2016. január 1-jétől 2020. december 31-ig).
A vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az
intézménynél újonnan létesített munkaviszony esetén – a Kjt. 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Álláshely betöltésének ideje: 2016. január 1.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés;
– egészségügyi ellátás területén legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet.
A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
– jogi ügyekben jártasság (jogi szakokleveles orvos, vagy jogászi végzettség);
– szakorvosi rendelőintézetben jelentkező hiány szakmára (fogorvos, reumatológus) vonatkozó
szakorvosi végzettség;
– egészségügyi közintézmény-vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– részletes szakmai életrajz;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás;
– pályázó nyilatkozata, melyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásban
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek;
– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII törvény szerint
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
Bérezés: illetmény a Kjt szerint. Magasabb vezetői pótlék a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben
foglaltak, illetve munkáltatói döntés szerint.
A Kormányzati Személyügyi Központ internetes oldalán történő közzététel időpontja: 2015. április
29.
A pályázatok benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS internetes oldalon történő közzététel
napjától számított 30. nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– személyesen Ráckeve Város Polgármesteréhez munkaidőben, vagy

– postai úton: Ráckeve Város Önkormányzata Polgármesterének címezve: Szadai József polgármester
2300 Ráckeve, Szent István tér 4., papír alapon, 1 példányban.
A borítékra kérjük ráírni „Szakorvosi Rendelőintézet főigazgatói pályázat”.
További információ kérhető: Mesterné Veszeli Mária jegyző 2300 Ráckeve, Szent István tér 4., t.: 0624-523-333, e-mail: mesterne@rackeve.hu.
A pályázatok elbírálásának menete: a szakmai bizottság véleményezését követően, Ráckeve Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. június 30.
A pályázat iránt érdeklődők az intézményről további információt a www.szakrendelo.rackeve.hu
internetes oldalon is szerezhetnek.
***
Szigetvári Kórház főigazgatója (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.) pályázati felhívása.
A Belgyógyászat Osztály belgyógyász szakorvost keres osztályvezetői pozícióba.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: feladatait munkaköri leírás tartalmazza.
Illetmények és juttatások: kiemelt, versenyképes egyedi bérezéssel.
Pályázati feltételek:
– orvos diploma;
– belgyógyász szakorvosi szakképesítés;
– büntetlen előélet;
– orvosi kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettségeket igazoló dokumentumok másolata;
– szakmai és személyi önéletrajz;
– orvosi kamarai tagság igazolása;

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a jelentkezés anyagában foglalt személyes adatainak a felvételi
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: kiválasztást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 31.
A pályázat benyújtásának módja:
– elektronikusan a titkarsag@szigetvarkorhaz.hu e-mail címre;
– postai úton a Szigetvári Kórház címére (7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7.).
A jelentkezéssel kapcsolatban további információ: dr. Berecz János főigazgató, 06 (30) 216-7814.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Görgey Artúr út 30.) pályázatot hirdet
iskolaorvos munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– orvos egyetemi végzettség;
– csecsemő-gyermekgyógyász, belgyógyász vagy háziorvosi szakképesítés;
– érvényes működési engedély, igazolás OONY-ba vételről és kamarai tagságról.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– iskola-egészségtan, ifjúságvédelem szakvizsga.
Foglalkoztatás jellege: teljes vagy rész munkaidő.
Foglalkoztatás típusai: munkaviszony, közreműködői jogviszony.
A munkavégzés helye: Újpest általános iskolái
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. augusztus.
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 út 30.)
Baranya megye
Bács-Kiskun megye

Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete (6456 Madaras, Báthori u. 1.) pályázatot
hirdet Madaras község fogorvosi körzetének vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel
történő betöltésére, az alábbiak szerint:
Munkakör megnevezése: fogorvos.
Munkavégzés helye: 6456 Madaras, Nagyboldogasszony u. 2.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet,
valamint a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség.
A pályázathoz csatolandó:
– orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 naptári nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 15 nap. Az álláshely a Képviselőtestület döntését követő 3 hónap után tölthető be.
A nyertes pályázóval az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a
működési feltételeket.
A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete
6456 Madaras, Báthori u. 1. A pályázattal kapcsolatban Juhász István polgármester ad felvilágosítást,
a 06 (79) 558-001-es telefonszámon.
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
Tokod Nagyközség Önkormányzata (2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.) pályázatot hirdet fogorvosi
praxis betöltésére
Praxisra vonatkozó adatok:
Megnevezése: Fogorvosi szolgálat.
Feladatellátás helye: Fogorvosi rendelő, 2531 Tokod, Deák Ferenc u. 6.
Progresszivitás szintje: alapellátás.
Rendelkezésre állási idő: heti 25 óra.
Ellátási körzet: területi ellátási kötelezettséggel, Tokod településen (Tokod-Üveggyár településrész
kivételével).
Ellátandó lakosságszám: 3099 fő.
Ügyelet, készenlét: ügyeletben nem vesz részt.
A pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– fogorvosi szakmai gyakorlat igazolásáról szóló nyilatkozatot;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– egészségügyi alkalmassági igazolást;
– igazolás arról, hogy a működtetési jog engedélyezésének feltételei fennállnak;
– nyilatkozat a körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként);
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat nyílt ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e.
Pályázat benyújtásának módja: a pályázatot „Tokod fogorvosi pályázat” megjelöléssel Tóth Tivadar
polgármesternek címezve (2531 Tokod, Kossuth L. u. 53.) kell személyesen vagy postai kézbesítés
útján benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.
Praxisjog: a praxisjog térítésmentesen megszerezhető.
A pályázatot Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a beadási határidőt
követően, a soron következő ülésen bírálja el.

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a
pályázatot indokolás nélkül érvénytelenné nyilvánítsa.
Szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk.
További felvilágosítás, információ a település polgármesterétől, a 06 (33) 505-110-es telefonszámon
kérhető.
Nógrád megye
Pest megye
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 37.)
pályázatot hirdet – a Budapesttől 40 km-re lévő – Nyáregyháza lakosságának területi ellátási
kötelezettséggel, vállalkozási formában történő háziorvosi ellátására, határozatlan időre, ügyeleti
ellátási kötelezettség nélkül (központi ügyelet működik).
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 működési 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. Nyáregyházi Polgármesteri Hivatal (2723 Nyáregyháza, Nyáry
Pál út 37.)
Az elbírálás időpontja: a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés.
További információkért a 06 (30) 211-3552-es telefonszámon lehet érdeklődni.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (7100 Szekszárd,
Vörösmarty u. 5.) pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megnevezése: ifjúsági orvos.
Munkavégzés helye: 7100 Szekszárd, Szent I. tér 18.
Pályázati feltételek:
– egyetem, iskolaegészségtan és ifjúságvédelem, belgyógyász vagy csecsemő és gyermekgyógyász
szakvizsga;
– erkölcsi bizonyítvány;
– büntetlen előélet.
Bérezés: Kjt. szerint.
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 23.
A munkakör 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat közzétételének további helye: Szekszárdi Vasárnap – 2015. június 7.
Tolna Megyei Extra – 2015. június 4.
További információ: 06 (74) 511-477 vagy 06 (30) 458-6344.
Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezető.
Vas megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA

A Szent László Kórház (9600 Sárvár, Rákóczi u.30.) főigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti
jogviszonyban betölthető álláshelyre a Pszichiátriai rehabilitációs osztályra osztályvezető főnővér
számára.
A jelentkezéshez csatolni kell:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz.
Előnyt jelent:
– felhasználó szintű számítógépes ismeret;
– társalgási szintű idegen nyelv ismeret (angol, német);
– szakmai tapasztalat.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 29.).
Jelentkezési határidő: 2015. június 30.
A pályázat elbírálása a benyújtást követő 15 napon belül lesz.
Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázati anyagot Vancsura Miklós főigazgató címére kell benyújtani (Szent László Kórház, 9600
Sárvár, Rákóczi u. 30.).
***
Szekszárd megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (7100 Szekszárd,
Vörösmarty u. 5.) pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megnevezése: iskolai védőnő.
Munkavégzés helye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2–10.
Pályázati feltételek:
– főiskola, védőnői végzettség;
– erkölcsi bizonyítvány;
– büntetlen előélet.
Bérezés: Kjt. szerint.
Határozott idejű, 2016. november 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 13.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 15.
A munkakör 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat közzétételének további helye: Szekszárdi Vasárnap – 2015. június 28.
Tolna Megyei Extra – 2015. június 25.
További információ: 06 (74) 511-477 vagy 06 (30) 458-6344.
Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezető.

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2015.06.16 2015. EK. 10. 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 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 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatójának (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–
32.) pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház – Kaposvár
Pulmonológiai Osztály osztályvezető főorvos.
Jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre – 5 évre
– történik.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony.
Főbb feladatok: az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok
végrehajtása – az osztályt érintő szakmai protokollok kidolgozása, a változások nyomon követése, a
graduális és posztgraduális képzésben aktív részvétel –, a jogszabályi előírásoknak megfelelő
működtetése. Területi ellátási kötelezettségének megfelelő működtetése.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi diploma;
– tüdőgyógyászati szakvizsga;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakvizsga, tudományos fokozat, vezetői tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot;

– az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolatát;
– érvényes működési nyilvántartási igazolást;
– MOK tagsági igazolást;
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– a vezetésre vonatkozó szakmai koncepciót;
– nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtható: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Főigazgató címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.).
Díjazás: a Kjt.-t figyelembe véve, megegyezés alapján kerül megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 3.
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően elbírálásra kerülnek, a munkakör
2015. augusztus 1-jétől betölthető.
Pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Bankó Gabriella humánpolitikai osztályvezető – 06 (82)
501-300/1246-os telefonszámon.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Balatonboglár Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ igazgató
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2020. július 31-ig tartó közalkalmazotti
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2020. július 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gondoskodik a Körzeti Központi Háziorvosi Ügyelet, a járóbeteg-szakellátások és a védőnői szolgálat
működtetéséről. A Balatonboglári Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ intézményvezetői
teendőinek ellátása, valamint a vezetői megbízás mellett minimum napi 4 órában az intézmény
profiljába tartozó szakrendelést is kell folytatni, határozatlan idejű közalkalmazotti státuszban.
Feladata az intézmény vezetése, felelős annak működéséért és gazdálkodásáért. Gondoskodik az
intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Felügyeli az
egészségügyi dokumentáció vezetését és szabályszerűségét. Figyelemmel kíséri a betegjogok

folyamatos érvényesülését. Kivizsgálja a betegek által bejelentett panaszokat. Folyamatos
kapcsolattartás a betegjogi képviselővel. Ellenőrzi a házirend végrehajtását. Felügyeli az intézet
higiénés rendjének biztosítását. Az intézet által nyújtott szolgáltatások ellenőrzése. Az intézet
dolgozói továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Az intézmény szakmai és gazdasági
működésének tervezése, szervezése, irányítása. Munkáltatói jogkör gyakorlása. Elkészíti az intézmény
SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat,
rendelkezéseket. Folyamatos kapcsolattartás a társintézményekkel, helyi, területi és országos
szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek
közösségek tevékenységének támogatása. Az intézmény tevékenységének folyamatos értékelése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a legalább ötéves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők
a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek;
– nyilatkozat arról, hogy amennyiben a pályázó nem rendelkezik egészségügyi (szak)menedzseri
képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,
azt 5 éven belül megszerzi;
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához;
– nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészáros Miklós nyújt, a 06 (30) 473-7839-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Balatonboglár Város
Önkormányzata címére történő megküldésével (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1132/2015, valamint a
munkakör megnevezését: “intézményvezető”. Személyesen: Mészáros Miklós polgármester, Somogy
megye, 8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról az önkormányzat képviselő-testülete a bíráló
bizottság véleményét, valamint a pályázók személyes meghallgatását követően dönt, fenntartva a
pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.
A pályázat egyéb közzétételének helye:
Balatonboglár Város honlapja – 2015. május 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonboglar.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 18.
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.
***
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (1027 Budapest, Kapás u. 22.)
pályázati felhívása.
Munkakör megjelölése: pszichiátriai szakorvos, részlegvezetői megbízással.
Megbízás időtartama: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazott.
A vezetői megbízás időtartama: a részlegvezető megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi rendelés
ellátása, supervisori tevékenység végzése. A részlegvezető főorvosi megbízás értelmében a részleg
munkájának irányítása.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pszichiátriai szakvizsga;
– szakmai tapasztalat legalább 3–5 év;
– büntetlen előélet;
– Magyar Orvosi Kamarai tagság;

– érvényes működési nyilvántartás;
– vezetői tapasztalat 1–3 év.
Előny:
– pszichiátriai orvosi rehabilitációs szakvizsga.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a végzettségeket igazoló okiratok másolatait;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, mely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig
benyújtható;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a bizottság megismerheti;
– működési nyilvántartásról másolatot;
– kamarai igazolványról másolatot.
Munkavégzés helye: 1027 Budapest, Margit körút 99.
Bérezés: megállapodás szerint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezéseiből kiindulóan.
A pályázat benyújtásának módja: a fényképpel ellátott önéletrajzokat kérjük a Budapest Főváros II.
kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata címére megküldeni (1027 Budapest, Kapás u. 22., Dr.
Polák László főigazgató főorvos részére). Kérjük, a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban
szereplő, azonosító számot: IG/306/2015. valamint a munkakör megnevezését: “Pszichiátriai
szakorvos”. A pályázat benyújtására e-mailben az euszolgig@kapas.hu e-mail címen van lehetőség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 17.
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1-jétől tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Polák László főigazgató főorvos nyújt a
488-7528-as telefonszámon.
***
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ (1072 Budapest, Nyár u. 7. III. emelet) pályázatot hirdet egészségügyi
koordinációért felelős szakmai igazgatóhelyettes beosztás ellátására. A kinevezés határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban egészségügyi koordinátor munkakörre, 4 hónap próbaidővel történik.
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Budapest, Nyár utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a gyógyító-megelőző
tevékenységet végző szervezeti egységek munkájának összehangolása és ellenőrzése. Figyelemmel
kíséri, értékeli az ellátási területen élő lakosság megbetegedési viszonyait, a kapcsolódó statisztikai
adatokat, ellátottsági és működési mutatókat. Kapcsolatot tart az egészségügyi alapellátás szakmai
képviseleteivel, közreműködik az információs és dokumentációs rendszer továbbfejlesztésében. Részt
vesz az ügyeleti rendszer megszervezésében és ellenőrzésében.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, orvos, egészségügyi menedzser, egészségügyi ügyvitelszervező;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság;
– kamarai tagság, érvényes működési engedély.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi intézményben eltöltött – legalább 1–3 év – vezetői tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű stratégiai gondolkodás;
– jó szintű stressztűrő képesség;
– kiváló szintű szervezőkészség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz bérigény feltüntetésével;
– motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– szakmai koncepció az Erzsébetvárosi Önkormányzat Stratégiai és Területi Ellátási Modell alapján,
mely megtalálható: www.erzsebetvaros.hu oldalon,
– kamarai tagság, érvényes működési engedély igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július17.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, Bartucz Andrásné részére a
Bartucz.andrasne@bjhuman.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a
pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési jogkör gyakorlója által
létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintő szakértelemmel rendelkező
bizottság hallgatja meg.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BJ/15633/2015., valamint a beosztás megnevezését: egészségügyi koordinációért felelős szakmai
igazgatóhelyettes.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bjhuman.hu honlapon szerezhet.
***
Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel u. 59–61.)
pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megjelölése: Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai
Intézet orvosigazgató.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakorvosi végzettség;
– vezetői gyakorlat minimum 5 év.
Előny:
– angol nyelvtudás;
– egészségügyi menedzseri végzettség;
– pszichiátriai és/vagy addiktológiai szakvizsga;
– tudományos munka.
Pályázat részeként benyújtandó iratok:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén);
– szakmai önéletrajz;
– szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevők megismerhetik;
– szakmai program;

– működési engedély;
– orvosi kamarai tagság.
Pályázati benyújtási határidő: 2015. augusztus 30.
Pályázati elbírálási határidő: 2015. szeptember 30.
A munkakör legkorábban: 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Kórház – Országos
Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59–
61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-271,
valamint a munkakör megnevezését: “Orvosigazgató”.
Elektronikus úton Varga Zita humánpolitikai előadó részére a vargaz@nygyk.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Attila Ph.D. főigazgató főorvos
nyújt a 452-9430-as telefonszámon.
Bérezés a Kjt. és megegyezés szerint.
***
Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel u. 59–61.)
pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megjelölése: Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai
Intézet ápolási igazgató.
Pályázati feltételek:
– főiskola, diplomás ápoló;
– kórházban szerzett gyakorlat – legalább 10 év szakmai tapasztalat;
– ápolásvezetésben szerzett legalább 5 éves tapasztalat;
– minőség iránti elkötelezettség.
Előny:
– angol nyelvtudás;
– pszichiátriai – addiktológiai betegellátásban szerzett gyakorlat;
– egészségügyi menedzseri végzettség;
– minőségirányítási rendszerek alkalmazásában szerzett gyakorlat.
Pályázat részeként benyújtandó iratok:

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén);
– szakmai önéletrajz;
– szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevők megismerhetik;
– szakmai program.
Pályázati benyújtási határidő: 2015. augusztus 30.
Pályázati elbírálási határidő: 2015. szeptember 30.
A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Kórház – Országos
Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59–
61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-268,
valamint a munkakör megnevezését: “Ápolási Igazgató”.
Elektronikus úton Varga Zita humánpolitikai előadó részére a vargaz@nygyk.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Attila Ph.D. főigazgató főorvos
nyújt a 452-9430-as telefonszámon.
Bérezés a Kjt. és megegyezés szerint.
***
Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel u. 59–61.)
pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megjelölése: Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai
Intézet TÁMASZ Gondozó vezető főorvos.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pszichiátriai szakvizsga;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előny:
– addiktológiai szakvizsga;
– tudományos munka;
– angol nyelvtudás;

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat.
Pályázat részeként benyújtandó iratok:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén);
– szakmai önéletrajz;
– szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevők megismerhetik;
– szakmai program;
– működési engedély;
– orvosi kamarai tagság.
Pályázati benyújtási határidő: 2015. augusztus 30.
Pályázati elbírálási határidő: 2015. szeptember 30.
A munkakör legkorábban: 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Kórház – Országos
Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59–
61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-270,
valamint a munkakör megnevezését: “TÁMASZ Gondozó vezető főorvos”.
Elektronikus úton Varga Zita humánpolitikai előadó részére a vargaz@nygyk.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Attila Ph.D. főigazgató főorvos
nyújt a 452-9430-as telefonszámon.
Bérezés a Kjt. és megegyezés szerint.
***
Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel u. 59–61.)
pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megjelölése: Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai
Intézet Bőr- és Nemibeteg Gondozó vezető főorvos.
Pályázati feltételek:
– egyetem, bőrgyógyász szakorvos;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet;

Előny:
– angol nyelvtudás;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén);
– szakmai önéletrajz;
– szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevők megismerhetik;
– szakmai program;
– működési engedély;
– orvosi kamarai tagság.
Pályázati benyújtási határidő: 2015. augusztus 30.
Pályázati elbírálási határidő: 2015. szeptember 30.
A munkakör legkorábban: 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Kórház – Országos
Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59–
61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-269,
valamint a munkakör megnevezését: “Bőr- és Nemibeteg Gondozó vezető főorvos”.
Elektronikus úton Varga Zita humánpolitikai előadó részére a vargaz@nygyk.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Attila Ph.D. főigazgató főorvos
nyújt a 452-9430-as telefonszámon.
Bérezés a Kjt. és megegyezés szerint.
***
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója
pályázati felhívása.
Anaesthesiológiai és Intenzív osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyba.
Pályázati feltételek:
– anaeszteziológia-intenzív terápiás szakvizsga;

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlatban való jártasság.
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.
Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyba:
Pályázati feltételek:
– belgyógyászat és/vagy gastroenterológus szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlatban való jártasság;
– 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 lehet: dr. Vörös Ibolya főigazgatótól [8500 Pápa, Jókai u. 5–9, t.: 06 (89) 514-002].
***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) pályázatot
hirdet Fül-orr-gégészeti Osztályára, osztályvezető főorvosi beosztásra, fül-orr-gégész szakorvosi
munkakör ellátása mellett.
Pályázati feltétel:
– fül-orr-gégész szakvizsga;
– 10 éves szakorvosi gyakorlat.
Előnyt jelent:
– tudományos fokozat;
– audiológiai szakvizsga;
– idegen nyelv ismerete.
A bérezésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Feladata: a fekvőbeteg osztály és a hozzá tartozó járóbeteg szakellátás munkájának vezetése és
irányítása.
A jelentkezéshez csatolandók:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– OONYI könyv másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– előadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2015. július 5.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján is megtekinthető 2015.
június 15-től.
Garzonházban férőhelyet biztosítunk.
A pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06-34/515-469.
A borítékra kérjük írják rá: “Pályázat fül-orr-gégész osztályvezető főorvosi álláshelyre”.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Görgey Artúr út 30.) pályázatot hirdet
iskolaorvos munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– orvos egyetemi végzettség;
– csecsemő-gyermekgyógyász, belgyógyász vagy háziorvosi szakképesítés;
– érvényes működési engedély, igazolás OONY-ba vételről és kamarai tagságról.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– iskola-egészségtan, ifjúságvédelem szakvizsga.
Foglalkoztatás jellege: teljes vagy rész munkaidő.
Foglalkoztatás típusai: munkaviszony, közreműködői jogviszony.
A munkavégzés helye: Újpest általános iskolái.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. augusztus.
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 út 30.).
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Bácsalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki u. 4–8.) pályázati
felhívása.

Munkahely és munkakör megnevezése: Bácsalmás II. sz. vegyes fogászati alapellátási körzete
fogorvos vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel, önkormányzattal kötött szerződés
szerint.
Pályázati feltételek:
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rend. szerinti képesítési feltételeknek való megfelelés;
– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rend.-ben előírt feltételek megléte.
A pályázathoz csatolandó:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okmányok hiteles másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– egészségügyi alkalmasság igazolása;
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata;
– egészségügyi államigazgatási szerv igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei
fennállnak.
Juttatások, egyéb információk:
A pályázati határidő: a megjelenéstől számított 30 nap.
Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.
A-pályázatok benyújtása: Németh Balázs polgármesterhez (6430 Bácsalmás, Gr. Teleki u. 4–8.). T.: 06
(79) 541-455, 06 (30) 950-1423.
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa.
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
A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) pályázatot
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvőbeteg Osztályra:
belgyógyász, fül-orr-gégész, idegsebész, infektológus, neurológus, pszichiáter, sebész, tüdőgyógyász
szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
radiológus szakvizsgával rendelkező szakorvos részére.
A közeljövőben kialakításra kerülő Sürgősségi Osztályra:
oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos, vagy olyan szakorvos részére, aki elhivatottságot érez a
szakma elsajátítása iránt.
Központi Laboratóriumunkban várjuk továbbá klinikai laboratóriumi szakvizsgával, vagy biológusi
képesítéssel rendelkezők jelentkezését.
Az idegsebész és infektológus szakorvos munkakörbe várjuk egyéb jogviszonyban foglalkoztatott
szakorvosok jelentkezését is (pl. vállalkozó, megbízásos jogviszony, szabadfoglalkozású jogviszony).
Orvosszálláson garzonlakást biztosítunk.
Valamennyi pályázathoz:
Bérezés: megegyezés szerint.
Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi
tevékenység végzése.
A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt állókat és
rezidenseket is.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása,
– kamarai tagság igazolása,
– OONYI könyv másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– részletes szakmai önéletrajz,

– előadások, publikációk listája,
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2015. június 30.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján is megtekinthető 2015.
június 12-től.
A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06-34/515-470.
A borítékra kérjük írják rá: “Pályázat szakorvosi álláshelyre”, illetve “Pályázat biológusi álláshelyre”.
Nógrád megye
A Berceli Fogászati Alapellátási Társulás (2687 Bercel, Béke út 1.) pályázatot hirdet a fogorvosi
alapellátás keretébe tartozó feladatok vállalkozási formában történő ellátására.
A Berceli Fogászati Alapellátási Társulás 5/2015. (V. 6.) határozata alapján a Társulás a fogorvosi
feladat ellátására olyan orvos jelentkezését várja, aki a fogorvosi alapellátási tevékenységet
vállalkozás keretében látja el.
Pályázati feltételek:
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt
feltételek megléte;
– a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételek igazolása;
– büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát;
– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot;
– vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (természetes személy esetében);
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát;
– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát;
– működési nyilvántartási igazolvány másolatát;

– praxisengedély feltételei fennállásának igazolását;
– nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás részt vevői a
pályázati anyagát megismerhessék.
A Társulás a nyertes pályázóval feladat-ellátási szerződést köt.
A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása, szerződés szerint, a mindenkori
OEP- finanszírozásnak megfelelően történik.
Szolgálati lakás igény szerint biztosított.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– a fogorvosi feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat;
– parodontológiai gyakorlat;
– gyermek fogászati gyakorlat;
– szájsebészeti gyakorlat;
– jártasság az esztétikai fogászatban;
– a pályázó által vállalt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelő fogorvosi
eszközök és berendezések feladat-ellátáshoz történő rendelkezésre bocsátása.
A fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok elláthatóságának időpontja: folyamatos.
A feladat-ellátás időtartama: határozatlan idejű.
A vegyes fogorvosi körzetre jutó lakosságszám: 3122 fő.
A feladat-ellátás helye: 2687 Bercel, Kossuth tér 9.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jánvári Andrásné a Társulási Tanács elnöke
nyújt a 06 (35) 384-303-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Berceli Fogászati
Alapellátási Társulás székhelycímére történő megküldésével (2687 Bercel, Béke út 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni: “fogorvosi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejétől számított 30. nap.
A Berceli Fogászati Alapellátási Társulás fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
Pest megye
Somogy megye

A Barcsi Kistérségi Járóbetegellátó Központ (7570 Barcs, Kálmán I. u. 10.) a gyermekorvosi alapellátás
ellátására pályázatot hirdet Barcs Város Önkormányzata házi gyermekorvos munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, a házi gyermekorvosi alapellátásra kötött vállalkozói
szerződés, területi ellátási kötelezettséggel.
A foglalkoztatás jellege: az önkormányzattal vagy az intézménnyel kötött vállalkozói szerződés
alapján, teljes munkaidőben.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 72.
Ellátandó feladatok: Barcs város 2. számú házi gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatai, iskolaés ifjúságorvoslás, továbbá heti 5 óra csecsemő és gyermekszakrendelés.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– egyetemi végzettség, az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ában előírt képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a fenti jogszabály szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– Működési Nyilvántartási Igazolvány másolata;
– MOK tagság igazolása;
– egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi
cégkivonat és társasági szerződés másolata;
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot
megismerhetik, abba betekinthessenek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.
Munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton Dr. Kisimre László igazgató részére
(Kistérségi Járóbetegellátó Központ – 7570 Barcs, Kálmán I. u. 10.).
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.barcs.hu;

– www.oali.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázattal kapcsolatos bővebb
felvilágosítás munkaidőben Dr. Kisimre László igazgatótól a 06 (82) 565-490-es telefonszámon
kérhető.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az önkormányzat:
– a házi gyermekorvosi körzet működéséhez szükséges kötelező tárgyi feltételeket biztosítja;
– szükség esetén szolgálati lakást biztosít.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze,
megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül.
Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen
jogcímen nem érvényesíthet. A pályázati feltételek közül csak a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiánya
pótolható. Más esetben a hiánypótlás lehetősége kizárt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (7130 Tolna, Hősök tere 1.) pályázatot ír ki Tolna
IV. számú háziorvosi körzete orvosi feladatainak ellátására.
Munkakör és munkahely megnevezése:
– a IV. sz. háziorvosi körzethez tartozó felnőtt-korú lakosság ellátása a Tolna, Mözs Szent István u. 13.
alatti rendelőben;
– a tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való
részvételt, mely egyben az ügyeletben társult települések (Bogyiszló, Fadd, Fácánkert) ellátását is
jelenti;
– a tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el vagy határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban (megállapodás szerint).
Pályázati feltételek:
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rend.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek;
– büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát;
– részletes személyi és szakmai önéletrajzot;

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a
pályázati anyagot megismerhetik.
A pályázathoz csatolni lehet:
– MOK tagsági igazolás.
Egyéb információk:
– a pályázatot Tolna város polgármesterének címezve a Tolnai Polgármesteri Hivatal címére (7130
Tolna, Hősök tere 1.) kérjük benyújtani;
– az az orvos, aki Tolna városában kíván letelepedni a pályázat elbírálása során előnyben részesül,
ehhez támogatást biztosítunk (megállapodás szerint);
– a pályázat benyújtásának határideje a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történő
megjelenéstől számított 60 nap;
– elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés;
– az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően;
– a praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések
megkötése alapján;
– a háziorvosi tevékenység a Képviselő-testület döntését követően az ÁNTSZ engedélyének
beszerzése és a MEP-pel történő szerződéskötés után azonnal gyakorolható;
– információ kérhető: dr. Barna Györgyi vezető-háziorvostól, t.: 06 (30) 852-0850, illetve Ezerné dr.
Huber Évától, Tolna város jegyzőjétől, t.: 06 (74) 540-800.
Vas megye
Veszprém megye
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója
pályázati felhívása
szemész szakorvosi állásra
Pályázati feltétel:
– szemész szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás;
– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak
teljesítését igazoló okiratok másolatai;

– 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.
csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi állásra
Pályázati feltétel:
– csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás;
– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak
teljesítését igazoló okiratok másolatai;
– 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.
szülész-nőgyógyász szakorvosi állásra
Pályázati feltétel:
– szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező
folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai, 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.

sebész szakorvosi állásra
Pályázati feltétel:
– sebész szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás;
– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak
teljesítését igazoló okiratok másolatai;
– 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.
belgyógyász szakorvosi állásra
Pályázati feltétel:
– belgyógyász szakorvos, szakorvos jelölt.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás;
– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak
teljesítését igazoló okiratok másolatai;
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata;
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás;
– szakvizsga előtt álló (rezidens) jelentkezését is elfogadjuk.
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.
radiológus szakorvosi állásra
Pályázati feltétel:
– radiológus szakorvosi végzettség.

Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező
folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai;
– 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.
Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állásra
Pályázati feltétel:
– szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás;
– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak
teljesítését igazoló okiratok másolatai;
– 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.
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 napion belül kérem benyújtani.

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Valamennyi álláshoz:
Érdeklődni lehet: dr. Vörös Ibolya főigazgatótól [8500 Pápa, Jókai u. 5–9., t.: 06 (89) 514-002].
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA
Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel u. 59–61.)
pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megjelölése: Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai
Intézet Központi Gyógyszertár intézeti főgyógyszerész.
Pályázati feltételek:
– egyetem, gyógyszerész diploma;
– legalább 5 éves kórházi tapasztalat;
– büntetlen előélet;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár az intézeti főgyógyszerészi kinevezés.
Előny:
– kórházi gyógyszerészet szakvizsga;
– 10 éves, szakmában eltöltött gyakorlat;
– angol nyelvtudás.
Pályázat részeként benyújtandó iratok:
– szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció, szakmai program;
– GYONYI-ba történt felvétel igazolása;
– érvényes működési nyilvántartás;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén);
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevők megismerhetik;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a
pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.
Pályázati benyújtási határidő: 2015. augusztus 31.

Pályázati elbírálási határidő: 2015. szeptember 30.
A munkakör legkorábban: 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Kórház – Országos
Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59–
61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-274,
valamint a munkakör megnevezését: Intézeti Főgyógyszerész.
Elektronikus úton Varga Zita humánpolitikai előadó részére a vargaz@nygyk.hu e-mail címen
keresztül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Attila Ph.D. főigazgató főorvos
nyújt a 452-9430-as telefonszámon.
Bérezés a Kjt. és megegyezés szerint.
***
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója
pályázati felhívása 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 lehet: dr. Vörös Ibolya főigazgatótól [8500 Pápa, Jókai u. 5–9., t.: 06 (89) 514-002].

