Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2015. EüK 17. szám pályázati felhívás
(hatályos: 2015.10.21 - )
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
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórháza Telephelyi ápolási igazgató-helyettes 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 utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az ápolás, szakápolás
szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló
intézkedések megtétele. Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődésének
biztosítása céljából az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése,
szervezése és ellenőrzése. Költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás
területén. Az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő
ellenőrzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására. Biztosítja a
szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkor érvényben levő
minimum rendelet figyelembevételével.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi okleveles ápoló, vagy főiskolai diplomás ápolói végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban, ágy mellett szerzett ápolói gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– kórházban szerzett ápolásvezetői, 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügy kontrolling-rendszerének ismerete;
– minőségirányításban szerzett gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete;
– tudományos munkában való részvétel.
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 legkorábban 2016. január 2. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 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:
332/2015, valamint a munkakör megnevezését: „Telephelyi Ápolási Igazgató-helyettes”.
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. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. október 3.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói tagkórháza
Telephelyi ápolási igazgató-helyettes 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 ápolás, szakápolás
szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló
intézkedések megtétele. Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődésének
biztosítása céljából az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése,
szervezése és ellenőrzése. Költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás
területén. Az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő
ellenőrzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására. Biztosítja a

szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkor érvényben levő
minimum rendelet figyelembevételével.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi okleveles ápoló, vagy főiskolai diplomás ápolói végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban, ágy mellett szerzett ápolói gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– kórházban szerzett ápolásvezetői, 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügy kontrolling-rendszerének ismerete;
– minőségirányításban szerzett gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete;
– tudományos munkában való részvétel.
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 legkorábban 2016. január 2. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 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:
317/2015, valamint a munkakör megnevezését: „Telephelyi Ápolási Igazgató-helyettes”.

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. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. október 3.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi tagkórháza
Telephelyi ápolási igazgató-helyettes 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 utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az ápolás, szakápolás
szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek kapcsán szükségessé váló
intézkedések megtétele. Az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődésének
biztosítása céljából az ápolás szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése,
szervezése és ellenőrzése. Költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás
területén. Az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő
ellenőrzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására. Biztosítja a
szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkor érvényben levő
minimum rendelet figyelembevételével.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egyetemi okleveles ápoló, vagy főiskolai diplomás ápolói végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban, ágy mellett szerzett ápolói gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– kórházban szerzett ápolásvezetői, 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügy kontrolling-rendszerének ismerete;
– minőségirányításban szerzett gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete;
– tudományos munkában való részvétel.

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 legkorábban 2016. január 2. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 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:
333/2015, valamint a munkakör megnevezését: „Telephelyi Ápolási Igazgató-helyettes”.
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. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. október 3.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 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 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 utca 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, vagy diplomás szülésznő végzettség;
– fekvőbeteg, szülészet-nőgyógyászati ellátásban megszerzett 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 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 legkorábban 2016. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 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:
319/2015, 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. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. október 3.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 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:
– főiskolai 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 legkorábban 2015. december 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 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: 318/2015, 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. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. október 3.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 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 II. 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 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 legkorábban 2015. december 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 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:
315/2015, 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. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. október 3.
***

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 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 megszerzett 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 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 legkorábban 2015. december 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 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:
314/2015, 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. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. október 3.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 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 Gerontopszichiátriai 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, 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:
– egyetem, pszichiátria, és/vagy pszichoterápia, és/vagy orvosi rehabilitáció (pszichiátria) szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, belgyógyászat 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 legkorábban 2015. december 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 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: 312/2015, 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. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. október 3.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 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 II. Pszichiátriai 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, 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:
– egyetem, pszichiátria, és/vagy pszichoterápia, és/vagy addiktológia, és/vagy orvosi rehabilitáció
(pszichiátria) 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 legkorábban 2015. december 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 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:
312/2015, 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. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. október 3.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Barcs Város Önkormányzata (7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 46.) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Kistérségi Járóbetegellátó Központ
igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2020. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Somogy megye, 7570 Barcs, Kálmán Imre utca 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény
irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma;
– 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet értelmében olyan személy bízható meg, aki orvostudományi vagy
egyéb egyetemi szintű végzettséggel, egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi
menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel rendelkezik;
– hasonló intézményben szerzett további vezetői gyakorlat – 5 év feletti vezetői tapasztalat;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett;
– cselekvőképesség; büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz;
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program;
– a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– oklevelek, képesítések hiteles másolata;
– a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében és
elbírálásában részt vevők megismerhetik;
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy
nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok,
valamint a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség;
– hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárásban történő kezeléséhez;
– nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához
hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Kitti nyújt, a 06 (82) 565-963-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Barcs Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 46.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6045/2015, valamint a munkakör megnevezését:
„igazgató”.
Személyesen: Rácz Kitti, Somogy megye, 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 46.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő
jelölteket a munkáltató képviselőiből és a Kjt. ill. végrehajtási rendelete által előírt tagokból álló
szakmai-szakértő bizottság meghallgatja. A bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.barcs.hu – 2015. szeptember 25.
– a közigállás honlapon – 2015. szeptember 26.
***

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.) pályázatot hirdet
intézményvezetői álláshelyre.
A foglalkoztatás jellege:
– határozatlan időre szóló teljes munkaidejű közalkalmazotti jogviszony;
– határozott idejű magasabb vezetői megbízás: a 2016. január 1. – 2020. december 31. közötti
időszakra.
Kinevezési feltételek:
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség;
– mesterképzésben szerzett egészségügyi menedzseri képesítés;
– 5 év vezetői gyakorlat.
Munkavégzés helye: Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő (5630 Békés, József A. u. 5.).
Bérezés: Kjt. és ágazati végrehajtási rendelete szerint.
Benyújtandó dokumentumok:
– diploma másolat(ok);
– erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– vezetői program;
– 5 év vezetői gyakorlat igazolása;
– nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
Egyéb közzététel helye és ideje: https://kozigallas.gov.hu, www.bekesvaros.hu – 2015. október 9.
A pályázat benyújtásának helye és ideje: 2015. november 10-ig, Békés Város Polgármesterének
levélben vagy személyesen (5630 Békés, Petőfi S. u. 2.).
Döntés módja és ideje: az Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi, Szociális Bizottság személyes
meghallgatást követő javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt legkésőbb 2015.
december 15-ig.
***
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata (1027 Budapest, Kapás u. 22.)
pályázatot hirdet sebész szakorvos munkakör betöltésére részlegvezetői megbízással.
A vezetői megbízás időtartama: teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazott.

A vezetői megbízás időtartama: a részlegvezetői 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:
– egyetemi diploma, sebész szakorvosi szakvizsga;
– szakmai tapasztalat, legalább 3–5 év;
– büntetlen előélet;
– magyar orvosi kamarai tagság;
– érvényes működési nyilvántartás;
– vezetői tapasztalat 1–3 év.
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.
A munkavégzés helye: 1027 Budapest, Kapás u. 22.
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 feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/518/2015.,
valamint a munkakör megnevezését: „1 fő sebész részlegvezető szakorvos”.
Benyújtási határidő: 2015. november 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.
A munkakör legkorábban 2015. december 1-jétől tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Polák László főigazgató főorvos nyújt a
488-7528-as telefonszámon.
***
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete (1051 Budapest,
Erzsébet tér 4.) pályázatot hirdet Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálatának főigazgatói,
intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok: Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálatának
SZMSZ szerinti zavartalan, törvényes működésének, színvonalas szakmai munkájának,
gazdálkodásának szervezése, irányítása, képviselete és ellenőrzése, valamint a dolgozók feletti
munkáltatói jogkör gyakorlása.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés;
– egészségügyi ellátás területén legalább öt év vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése a 2007. évi CLII. törvény alapján a pályázat
elnyerése esetén.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret;
– minőségirányítási rendszerek alkalmazásában szerzett gyakorlat;
– Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Intézményének ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– magas szintű szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot;
– iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok
másolatát;
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő elképzeléssel;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;

– legalább öt éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást;
– motivációs levelet,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatokat az eljárásban részt vevők
megismerhetik, abba betekinthetnek;
– pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állás betöltésénél a Kjt. 41. § (1) bekezdése (2)
bekezdés b) pontja, (3)–(5) bekezdése és a 43/A. §-a alapján összeférhetetlenség nem áll fenn.
Illetmény, juttatás: Kjt. alapján.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időtartam, 2 év, 2016. január 1. – 2017. december 31.
Az állás betöltésének várható időpontja: 2016. január 1.
A vezetői beosztás ellátására megbízást kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, „Pályázat BelvárosLipótváros Egészségügyi Szolgálatának főigazgatói, intézményvezetői álláshelyére” felirattal, egy
példányban írásban kell benyújtani, személyesen munkaidőben vagy postai úton a BelvárosLipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán (1051 Budapest,
Erzsébet tér 4. I. emelet 113. szoba).
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16. 12.00 óra.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: Nagy Krisztina Zsuzsannától, Népjóléti Osztály
vezetőjétől a 872-7451-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követő első Képviselőtestületi ülés (várhatóan 2015. december hónapban).
A kinevezésről – a Kjt. 4. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az Egészségügyi és
Szociális Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
***
A Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel utca 59–
61.) pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megnevezése: Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai
Intézet orvosigazgató.
Pályázati feltételek:
– orvosegyetemi végzettség, pszichiátriai szakvizsga;
– egészségügyi igazgatásban szerzett tapasztalat – legalább 3 év;

– vezetésben szerzett legalább 3 éves tapasztalat;
– EU-s projektekben szerzett tapasztalat;
– tudományos munka;
– angol nyelvtudás – középfok „C” típus.
Előny:
– egészségügyi menedzseri végzettség;
– jó kommunikációs készség;
– jó problémamegoldó készség;
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 résztvevők megismerhetik;
– szakmai program;
– működési engedély;
– orvosi kamarai tagság.
Egyéb információk:
Pályázati benyújtási határidő: 2015. október 25.
Pályázati elbírálási határidő: 2015. november 6.
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: 2410-306, 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.
***
A Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel utca 59–
61.) pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megnevezése: Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai
Intézet ápolási igazgató.
Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma, egészségügyi menedzseri végzettség;
– kórházban szerzett gyakorlat – legalább 10 év szakmai tapasztalat;
– vezetésben szerzett legalább 5 éves tapasztalat;
– minőség iránti elkötelezettség.
Előny:
– angol nyelvtudás;
– szakápolói végzettség (pszichiátria vagy intenzív terápiás területen);
– 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 résztvevők megismerhetik;
– szakmai program.
Egyéb információk:
Pályázati benyújtási határidő: 2015. október 25.
Pályázati elbírálási határidő: 2015. november 6.
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: 2410-307,
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.
***
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20.) főigazgató főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Urológiai Osztály osztályvezető főorvos
beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló
vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Urológiai Osztály szakmai munkájának tervezése,
szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– urológus szakvizsga;
– legalább 10 év szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– tudományos fokozat.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– szakmai, vezetői koncepció;
– 3 hónapnál nem régebbi 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, illetve megegyezés szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történő
megjelenéstől, 2015. október 5-étől számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: 2016. január 1.
A pályázatot Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére, postai úton a 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20. címre vagy személyesen a Főigazgatói titkárságra kell benyújtani.
***
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20.) főigazgató főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szemészeti Osztály osztályvezető főorvos
beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló
vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Szemészeti Osztály szakmai munkájának tervezése,
szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– szemész szakvizsga;
– legalább 10 év szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– tudományos fokozat.
Csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– 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, illetve megegyezés szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történő
megjelenéstől, 2015. október 5-étől számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: 2016. január 1.
A pályázatot Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére, postai úton a 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20. címre vagy személyesen a Főigazgatói titkárságra kell benyújtani.
***
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20.) főigazgató főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Postoperativ és Posttraumás Mozgásszervi
Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti
kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Postoperativ és Posttraumás Mozgásszervi
Rehabilitációs Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– reumatológia és fiziotherapia, továbbá mozgásszervi rehabilitáció szakvizsga;
– legalább 10 év szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– tudományos fokozat.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– 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, illetve megegyezés szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történő
megjelenéstől, 2015. október 5-étől számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: 2016. január 1.
A pályázatot Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére, postai úton a 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20. címre vagy személyesen a Főigazgatói titkárságra kell benyújtani.
***
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca
8–20.) főigazgató főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban:
Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Pathologiai Osztály osztályvezető főorvos beosztás
ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői
megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Pathologiai Osztály szakmai munkájának tervezése,
szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– kórbonctan-kórszövettani szakvizsga;
– legalább 10 év szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– tudományos fokozat.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– szakmai, vezetői koncepció;
– 3 hónapnál nem régebbi 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, illetve megegyezés szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történő
megjelenéstől, 2015. október 5-étőlszámított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: 2016. január 1.
A pályázatot Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére, postai úton a 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20. címre vagy személyesen a Főigazgatói titkárságra kell benyújtani.
***
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20.) főigazgató főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
osztályvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év
határozott időre szóló vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály szakmai
munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– mozgásszervi rehabilitáció szakvizsga;
– legalább 10 év szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– tudományos fokozat.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– szakmai, vezetői koncepció;
– 3 hónapnál nem régebbi 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, illetve megegyezés szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történő
megjelenéstől, 2015. október 5-étől számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: 2016. január 1.
A pályázatot Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére, postai úton a 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20. címre vagy személyesen a Főigazgatói titkárságra kell benyújtani.
***
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20.) főigazgató főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a II. Belgyógyászati-Kardiovascularis Osztály
osztályvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év
határozott időre szóló vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a II. Belgyógyászati-Kardiovascularis Osztály szakmai
munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– belgyógyász szakvizsga;
– angiológiai gyakorlat;
– legalább 10 év szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– tudományos fokozat.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– szakmai, vezetői koncepció;
– 3 hónapnál nem régebbi 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, illetve megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történő
megjelenéstől, 2015. október 5-étől számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: 2016. január 1.
A pályázatot Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére, postai úton a 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20. címre vagy személyesen a Főigazgatói titkárságra kell benyújtani.
***
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20.) főigazgató főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az I. Belgyógyászati osztály osztályvezető
főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre
szóló vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az I. Belgyógyászati Osztály szakmai munkájának
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– belgyógyász és gastroenterologiai szakvizsga;
– legalább 10 év szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– tudományos fokozat.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– szakmai, vezetői koncepció;
– 3 hónapnál nem régebbi 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, illetve megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történő
megjelenéstől, 2015. október 5-étől számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: 2016. január 1.
A pályázatot Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére, postai úton a 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20. címre vagy személyesen a Főigazgatói titkárságra kell benyújtani.
***
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20.) főigazgató főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Gyermektraumatológiai Osztály
osztályvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év
határozott időre szóló vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Gyermektraumatológiai Osztály szakmai
munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– traumatológus szakvizsga;
– legalább 10 év szakmai gyakorlat gyermektraumatológiai osztályon;
– vezetői gyakorlat;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– tudományos fokozat.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– szakmai, vezetői koncepció;
– 3 hónapnál nem régebbi 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, illetve megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történő
megjelenéstől, 2015. október 5-étől számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: 2016. január 1.
A pályázatot Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére, postai úton a 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20. címre vagy személyesen a Főigazgatói titkárságra kell benyújtani.
***
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20.) főigazgató főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Központi Laboratórium osztályvezető
beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló
vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: a Központi Laboratórium szakmai munkájának
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem általános orvosi diploma;
– labor szakvizsga;
– legalább 10 év szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– szakmai, vezetői koncepció;
– 3 hónapnál nem régebbi 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, illetve megegyezés szerint.

A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történő
megjelenéstől, 2015. október 5-étől számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: 2016. január 1.
A pályázatot Dr. Sásdi Antal főigazgató főorvos részére, postai úton a 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20. címre vagy személyesen a Főigazgatói titkárságra kell benyújtani.
***
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent
János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Mozgásszervi Rehabilitációs 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, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a mozgásszervi
rehabilitációs szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok mellett ellátja a Mozgásszervi Rehabilitációs
Osztály osztályvezető főorvosi feladatait. Vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály
betegellátó munkáját, ellátja a vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét. Irányítja,
koordinálja, ellenőrzi tevékenységüket, megszervezi a szakterület ügyeleti, készenléti rendjét.
Biztosítja az intézet vagyonát alkotó és az intézet költségvetéséből fedezett anyagoknak és
eszközöknek rendeltetésszerű és az ésszerű takarékosságnak megfelelő gazdaságos használatát.
Folyamatosan ellenőrzi az osztály dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez szükséges egyéb
szervezési feladatait.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, mozgásszervi rehabilitáció/orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen/fizikális medicina
és rehabilitációs szakvizsga;
– legalább 10 év szakorvosi gyakorlat: mozgásszervi rehabilitáció/orvosi rehabilitáció mozgásszervi
területen/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás;
– legalább 5 év vezetői gyakorlat;
– tudományos fokozat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– aktív fekvőbeteg osztályon szerzett szakorvosi gyakorlat;
– angol és/vagy német nyelvből szerzett középfokú C típusú nyelvvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– szakmai, vezetési elképzelések;
– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, továbbképzések, publikációk
összefoglaló jegyzéke;
– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata;
– érvényes MOK tagság igazolás másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részt vevők megismerjék és véleményezzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás
és Gazdálkodási Osztály). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 0051/2015, valamint a munkakör megnevezését.:” Osztályvezető-Mozgásszervi
Rehabilitációs Osztály”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.janoskorhaz.hu – 2015. október 21.
– www.aeek.hu – 2015. október 21.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 21. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti
Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent

János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Fül-orr-gégészeti 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, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a fül-orr-gégészeti
szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok mellett ellátja a Fül-orr-gégészeti Osztály osztályvezető
főorvosi feladatait. Vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja a
vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét. Irányítja, koordinálja, ellenőrzi tevékenységüket,
megszervezi a szakterület ügyeleti, készenléti rendjét. Biztosítja az intézet vagyonát alkotó és az
intézet költségvetéséből fedezett anyagoknak és eszközöknek rendeltetésszerű és az ésszerű
takarékosságnak megfelelő gazdaságos használatát. Folyamatosan ellenőrzi az osztály
dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez szükséges egyéb szervezési feladatait.
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-gégész szakorvos;
– legalább 5 év fül-orr-gégész szakorvosi gyakorlat;
– tudományos minősítés (PhD.).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– aktív fekvőbeteg osztályon szerzett szakorvosi gyakorlat;
– angol és/vagy német nyelvből szerzett középfokú C típusú nyelvvizsga;
– több szakvizsga, egyetemi minősítések (habilitáció, címzetes egyetemi docen vagy tanár).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– szakmai, vezetési elképzelések;
– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, továbbképzések, publikációk
összefoglaló jegyzéke;
– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata,
– érvényes MOK tagság igazolás másolata;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részt vevők megismerjék és véleményezzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás
és Gazdálkodási Osztály). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 0053/2015, valamint a munkakör megnevezését: „Osztályvezető-Fül-orr-gégészeti Osztály”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.janoskorhaz.hu – 2015. október 21.;
– www.aeek.hu – 2015. október 21.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 21. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti
Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent
János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Központi Intenzív és Aneszteziológiai 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, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az aneszteziológus
szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok mellett ellátja a Központi Intenzív és Aneszteziológiai
Osztály osztályvezető főorvosi feladatait. Vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály
betegellátó munkáját, ellátja a vezetése alatt álló dolgozók szakmai felügyeletét. Irányítja,
koordinálja, ellenőrzi tevékenységüket, megszervezi a szakterület ügyeleti, készenléti rendjét.
Biztosítja az intézet vagyonát alkotó és az intézet költségvetéséből fedezett anyagoknak és
eszközöknek rendeltetésszerű és az ésszerű takarékosságnak megfelelő gazdaságos használatát.
Folyamatosan ellenőrzi az osztály dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez szükséges egyéb
szervezési feladatait.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, aneszteziológus szakvizsga;
– legalább 10 év aneszteziológus szakorvosi gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– aktív fekvőbeteg osztályon szerzett vezetői és oktatói gyakorlat;
– angol és/vagy német nyelvből szerzett középfokú C típusú nyelvvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetési elképzelések;
– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, továbbképzések, publikációk
összefoglaló jegyzéke;
– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata;
– érvényes MOK tagság igazolás másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részt vevők megismerjék és véleményezzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás
és Gazdálkodási Osztály). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 0056/2015, valamint a munkakör megnevezését: „Osztályvezető-Központi Intenzív és
Aneszteziológiai Osztály”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.janoskorhaz.hu – 2015. október 21.
– www.aeek.hu – 2015. október 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 21. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti
Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
***
Kunszentmárton város Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény 23. §-a, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3–4.
§-a, a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. §-a alapján a Városi Egészségügyi Központ (5440
Kunszentmárton, Kossuth Lajos utca 5.) igazgató-főorvosi vezetői megbízására pályázatot ír ki.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, illetve 5 éven belüli
megszerzésének vállalása;
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– részletes szakmai önéletrajz;
– az intézmény jövőbeli működésére vonatkozó elképzelések kifejtése;
– pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 10.;
– a megbízás kezdő időpontja: 2016. január 1.;
– a pályázatokat a polgármesternek címezve, a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál
(5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.) lehet benyújtani;
– bérezés: megegyezés szerint a Kjt. alapulvételével;
– a pályázat iránt érdeklődők a pályázatuk elkészítéséhez szükséges tájékoztatást a Kunszenmártoni
Közös Önkormányzati Hivataltól megkapják;
– a pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 17.;
– a pályázatok véleményezését a Képviselő-testület Egészségügyi és Szociális Bizottság végzi az
intézményi közalkalmazotti tanács képviselőjével, valamint az Orvosi Kamara illetékes képviselőjével
kiegészítve;
– a pályázatról a Kunszentmárton Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt.
***
Paks Város Önkormányzata Képviselő-Testülete (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55–61.) pályázatot hirdet a
Paksi Gyógyászati Központ főigazgatói beosztásának (magasabb vezető) közalkalmazotti jogviszony
keretében történő ellátására.

Magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 1-jétől 2020.
december 31-ig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkavégzés helye: 7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok: az intézmény alapító okiratában meghatározott
tevékenységi körök vezetői irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosítása,
a dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– 18. életév betöltése;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
– a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. §-ában meghatározottak alapján:
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés;
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell:
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát;
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– nyilatkozatot arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.
Illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint e törvénynek az egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

A pályázat Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történő közzététel ideje: 2015.
szeptember 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.paks.hu;
– Paksi Hírnök;
– Fortuna Rádió.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázat Paks Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7030 Paks, Dózsa
Gy. út 55–61.).
Személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán történő benyújtásával (7030 Paks,
Dózsa György út 55–61.). A borítékon kérjük feltüntetni: „Paksi Gyógyászati Központ főigazgatói
pályázata”, valamint a pályázati azonosító számot: 10157/2015.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30.
Benyújtási határidő postai benyújtás esetén 2015. október 30-ai postabélyegző, személyes benyújtás
esetén 2015. október 30. 12.00 óra értendő.
A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a Paksi Polgármesteri Hivatal Titkársági Osztályán
kérhető személyesen vagy a 75/500-533-as telefonszámon.
A pályázatok elbírálásának módja: a beérkező pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése és a
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményezi. A
pályázatokról Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2015. december 16.
Az állás legkorábban 2016. január 1-jétől tölthető be.
***
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója
pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi munkakörben
anaesthesiologiai és intenzív osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban.
Pályázati feltételek:
– anaesthesiologia-intenzív terápiás szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;

– vezetői gyakorlat.
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 pályázat benyújtása a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül.
Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban.
Pályázati feltételek:
– belgyógyászat és/vagy gastroenterológus szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat.
Gastroenterológiai szakvizsga, illetve jártasság előnyt jelent.
A pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz;
– szakmai pályafutás, tudományos publikációk jegyzéke és a megpályázott állással kapcsolatos
vezetői elképzelések;
– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak
teljesítését igazoló okirat;
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás;
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.
Mindkét álláshoz:
Érdeklődni lehet dr. Vörös Ibolya főigazgatótól, 8500 Pápa, Jókai u. 5–9., t.: 06 (89) 514-002.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Igazgatóság ápolási igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: felelős az
intézményben végzendő egészségügyi ellátáshoz megfelelő képzettségű és létszámú szakdolgozó
biztosításáért, magas színvonalú járó-és fekvőbeteg ellátás ápolási feladatának megszervezéséért,
felügyeletéért, összehangolásáért, irányításáért, a költséghatékony gazdálkodás megvalósításáért és
betartásáért az ápolási területen. A beteg-centrikus humán ápolás megvalósításáért, az ápolás és
gondozás területén a minőségügyi rendszer működtetéséért, a szakdolgozók részére képzés,
továbbképzés, tudományos munka biztosításáért, a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelő
szakszerű és törvényes működésért. Jogszabályoknak megfelelő szakszerű és törvényes működés
biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egészségügyi főiskolán szerzett diploma, [13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 3. §-a alapján]
egészségügyi menedzser képesítés;
– egészségügyi intézményben szerzett legalább 3–5 év vezetői tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 29-09-2015, valamint a beosztás megnevezését: „ÁPOLÁSI IGAZGATÓ” .
Elektronikus úton: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen
keresztül.
Személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
álláspontjának figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. október 5.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2015. október 5.
– a Közigállás honlap – 2015. október 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Patológiai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi
munkakörben, patológus szakorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, patológus vagy cytopatológus vagy kórbonctan-kórszövettan szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 29-09-2015, valamint a beosztás megnevezését: „PATOLÓGIAI OSZTÁLY
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS”.
Elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen
keresztül. Személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
és a szakmai kollégium álláspontjának figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu
– a Közigállás honlap – 2015. október 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi
munkakörben, pszichiátria szakorvosi feladatok ellátása. Pszichiátriai osztály működésének szakmai
irányítása, ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

– egyetem, pszichiátria szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 29-09-2015, valamint a beosztás megnevezését: „PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS”.
Elektronikus úton titkarsag@svoek.hu oldalon keresztül.
Személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
és a szakmai kollégium álláspontjának figyelembevételével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. október 5.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2015. október 5.
– a Közigállás honlap – 2015. október 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Radiológiai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi
munkakörben, radiológus szakorvosi feladatok ellátása, továbbá a Radiológiai Osztály működésének
szakmai irányítása, ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek:
– egyetem, radiológus szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– mammográfiai és vascularis UH jártasság – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai, vezetői program;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 29-09-2015, valamint a beosztás megnevezését: „RADIOLÓGIAI OSZTÁLY
OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS”.
Elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen
keresztül.
Személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
és a szakmai kollégium álláspontjának figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. október 5.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2015. október 5.
– a Közigállás honlap – 2015. október 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi
munkakörben oxiológus vagy aneszteziológia-intenzív terápiás szakorvosi feladatok ellátása, a
Sürgősségi Betegellátó Osztály működésének szakmai irányítása, ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, aneszteziológia-intenzív terápiás vagy oxiológus szakorvosi szakvizsga;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai, vezetői program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 29-09-2015, valamint a beosztás megnevezését: „SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÓ
OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETŐ FŐORVOS”.
Elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen
keresztül.
Személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
és a szakmai kollégium áláspontjának figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 18.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. október 5.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2015. október 5.
– a Közigállás honlap – 2015. október 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
1. ápolási igazgató beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Intézmény által
nyújtott valamennyi ápolási és mindezekkel összefüggő tevékenység irányítása és összehangolása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, egészségügyi menedzser;
– legalább 10 éves szakmai tapasztalat – legalább 5 év felsővezetői tapasztalat;
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– minőségirányításban szerzett jártasság;
– közgazdasági szemlélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– vezetői elképzelést bemutató program;
– szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatok kezelésére
vonatkozóan.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tölgyes Anna mb. főigazgató nyújt, a 06
(56) 503-710-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tószegi út 21.).
Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG 236513/2015., valamint a beosztás megnevezését: „Ápolási Igazgató”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás, helyi pályázati elbíráló bizottság
javaslata, főigazgatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.
2. Ápolási Osztály osztályvezető főnővér beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: vezetői feladatai
kiterjednek az osztály fekvőbeteg ellátásában résztvevő szakdolgozók munkaidő beosztásával,
munkavégzésével kapcsolatos teendők ellátására. Feladata az osztály szakdolgozóinak az irányítása,
szakmai felügyelete, ápolási munka fejlesztése. Az osztály betegellátással kapcsolatos szakmai
anyagainak biztosítása, gyógyszertárral, egyéb kiszolgáló egységekkel, az intézet betegellátó
osztályaival való napi kapcsolattartás.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény, Kollektív Szerződés
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola intézetvezetői szakán szerzett diploma;
– 15 éves, időskorúak krónikus ellátásában szerzett gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– menedzserképző.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– vezetői elképzelést bemutató program;
– szakképesítés másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MESZK tagság igazolása;
– személyes és szakmai önéletrajz;
– nyilatkozat arról hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatai a pályázati eljárással
összefüggésben megismerhetik;
– az osztály vezetésére irányuló elképzelések, szakmai koncepció.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tölgyes Anna mb. főigazgató nyújt, a 06
(56) 503-710-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tószegi út 21.).
Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG 236516/2015., valamint a beosztás megnevezését: Ápolási Osztály osztályvezető főnővér.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás, helyi pályázati elbíráló bizottság
javaslata, főigazgatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatokat Dr. Tölgyes Anna mb.
főigazgatónak címezve kell benyújtani.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hetenyikorhaz.hu honlapon szerezhet.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) pályázatot hirdet az 5. számú
házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének biztosítására.
Pályázati feltételek:
– a házi gyermekorvosi tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályokban előirt végzettség,
szakorvosi képesítés megléte;
– büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakmai önéletrajzot;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– a végzettséget igazoló okiratok másolatát;
– egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedélyt;
– felelősségbiztosítást;
– orvosi alkalmassági véleményt;
– cégkivonatot vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatát.

Sikeres pályázat esetén: az Önkormányzat az önálló orvosi tevékenység végzéséről feladat-ellátási
szerződést köt, mely határozatlan időre szól.
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata igény esetén szolgálati lakást biztosít.
A szerződéskötés várható időpontja: előreláthatólag 2016. február 1. napja.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30.
nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a szakmai bizottsági meghallgatást követő képviselő testületi
ülés (2015.december 10.)
A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának
polgármestere részére (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.), zárt borítékban, „Pályázat a pécsi 5. számú házi
gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettségének ellátására” megjelöléssel egy eredeti és egy
másodpéldányban kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán
Főosztály munkatársától, dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktóriától [7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel.: (72)
533-853].
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
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet (5200
Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.) pályázati felhívása házi gyermekorvosi állás betöltésére.
Juttatások, egyéb információk:
– bérezés: Kjt. szerint;
– munkaruha: szabályzat szerint;
– az állás azonnal betölthető;
– lakás: megbeszélés tárgya.

Pályázat benyújtása: dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvos VÖ EGYMI (cím: 5200 Törökszentmiklós,
Kossuth Lajos út 126.), t.: 06 (56) 590-231.
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Vámosmikola Község Önkormányzata (2635 Vámosmikola, Kossuth L. u. 2.) fogorvos állást hirdet
Vámosmikola, Tésa és Nagybörzsöny községekre kiterjedő területi ellátási kötelezettséggel,
főállásban vagy részmunkaidőben (minimum heti 20 óra).
Pályázati feltételek:
– 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. november 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 felvilágosítás nyújt Bárdi Alex polgármester, 06 (30) 924 4268.

A pályázatot postai úton Bárdi Alex polgármesternek címezve, a 2635 Vámosmikola, Kossuth L. u. 2.
címre kell benyújtani.
Somogy megye
Kereki, Bálványos, Pusztaszemes Önkormányzatok Képviselő-testülete (8618 Kereki, Petőfi u. 64.)
pályázati felhívása.
Pályázati tárgya: Kereki felnőtt háziorvosi praxis, területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói
jogviszonyban.
A feladatellátás helye: Kereki, Bálványos, Pusztaszemes települések.
Pályázati feltételek:
1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 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. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, – az önkormányzattal kötött feladat – ellátási
szerződés szerint.
2. Szakirányú egyetemi d., háziorvosi szakvizsga.
3. B kategóriás jogosítvány (a tevékenységhez gépkocsit az önkormányzat nem tud biztosítani).
4. Büntetlen előélet.
Pályázat részeként csatolandó iratok, igazolások:
– részletes személyi és szakmai tevékenységet bemutató önéletrajz;
– orvosi diploma és a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példányai;
– vállalkozás meglétét igazoló dokumentum vagy nyilatkozat annak 30 napon belül történő
kezdeményezésről (egyéni vállalkozó esetén igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről;
társas vállalkozás esetén Alapító Okirat/alapszabály/ és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat);
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– MOK tagsági igazolás;
– igazolás a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásáról;
– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása;
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a működési engedély kiadáshoz
szükséges feltételeket teljesíti;
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás részt vevői a pályázati anyagot
megismerhessék;

– nyilatkozat arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
Egyéb:
– a körzetben az asszisztencia megoldott;
– szükség és igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít;
– területi ellátási kötelezettség (a praxis 14 év feletti lakosságszáma: 1260 fő);
– a praxis működtetési jogát az önkormányzatok térítésmentesen adják át a szükséges szerződések
megkötése alapján;
– a megbízás időtartama: az önkormányzatok a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló részletes
szerződést kötnek, melyben a felek a működés, üzemeltetés feltételeit rögzítik.
Pályázat benyújtás határideje: a megjelenést követő 30 nap.
Pályázat elbírálás: pályázati határidő lejártát követő 10 nap.
Munkakör betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton Kereki Község Önkormányzata címére (8618 Kereki,
Petőfi u. 64.) vagy személyesen Csicsai László polgármester részére.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: Csicsai László polgármestertől [06 (20) 8041357].
A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálás után.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete (7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.) pályázati
felhívása Tengelic közigazgatási területére területi ellátási kötelezettséggel történő, vállalkozói
jogviszony keretében betöltendő fogorvosi tevékenységre.
Munkavégzés helye: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 8.
Ellátandó lakosságszám: 2334.
Szolgálat típusa: vegyes körzet.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 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. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás

gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek, az önkormányzattal kötött feladat-ellátási
szerződés szerint.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (természetes személy esetében);
– vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata (vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat);
– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása;
– működési nyilvántartási igazolvány másolata;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e a pályázat zárt ülésen történő elbírálását.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Tengelic Község Önkormányzata részére címezve
(7054 Tengelic, Rákóczi u. 11.). A borítékon fel kell tüntetni: „fogorvosi pályázat”, vagy
elektronikus e-mail címen keresztül: tengelicpolghiv@t-online.hu.
A pályázatokat a Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő első testületi ülésén bírálja el.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. február 1.
Megjegyzések: Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt, amelyben a felek a működés feltételeit rögzítik.
A háziorvosi és fogorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár területileg illetékes hatóságával kötött finanszírozási szerződése alapján
történik.
További információ: 06 (74) 432-100-as telefonszámon Gáncs István polgármesternél, vagy 06 (74)
432-122-es titkársági telefonszámon.
A praxisjog ingyenesen betölthető.
A hirdetmény megjelenésének helye:
– www.tengelic.hu

– DENTAL.hu
Vas megye
Veszprém megye
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója
pályázatot hirdet szakorvosi munkakörben:
szemész szakorvosi állásra
– az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése;
– 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
– 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
– 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
– 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
– 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
– 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
– 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 napon belül kérem benyújtani.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Valamennyi pályázathoz:
Érdeklődni lehet dr. Vörös Ibolya főigazgatótól 8500 Pápa, Jókai u. 5-9., t.: 06 (89) 514-002.
Zala megye
Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.)
pályázatot hirdet Zalakomár II. számú vegyes háziorvosi körzetének ellátására, területi ellátási
kötelezettséggel.
Ellátandó településrész: Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló
8/2002. (VI. 21.) számú önkormányzati rendeletének (3) bekezés b) pontjában megállapított II. számú
vegyes háziorvosi körzet.
Ellátandó lakosságszám: 1733 fő.
Működtetés formája: egyéni vállalkozás vagy társas vállalkozás tagjaként.
A háziorvosi rendelő címe (munkavégzés helye): 8751 Zalakomár, Ady u. 2.
Saját rendelőben a körzethez közel eső helyen, a településen belül.
Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet;
– az ellátás nyújtásához szükséges a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ában előírt képesítés;
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának
általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm.
rendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása;
– „B” kategóriás jogosítvány;
– saját gépkocsi;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– igazolás működési nyilvántartásba vételéről, vállalkozói tevékenységet igazoló okirat másolata;
– a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– gyakorlat igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai és személyes önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is;
– egészségi alkalmasság igazolása,
– Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről igazolás;
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működtetéshez szükséges feltételeket teljesíti;
– pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16. (hétfő).
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 20.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, 1 eredeti példányban Zalakomár Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének címezve (8751 Zalakomár, Tavasz u. 13.).
A zárt borítékra kérjük feltüntetni: „II. számú vegyes háziorvosi körzet”.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. január 1.
Egyéb információk:

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést
köt, amelyben a felek rögzítik a működés feltételeit.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályaitól szóló 43/1999. (III. 3.)
Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
területileg illetékes hatóságával kötött finanszírozási szerződés alapján történik.
További információ: Papné Szabó Mónika jegyzőtől kérhető a (93) 386-017-es (17-es mellék)
telefonszámon.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI,
GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház intézeti főgyógyszerész beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézeti
gyógyszertár tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok
elvégzése. A gyógyszergazdálkodás körébe tartozó feladatok, rendelések, készletezés, kiadások,
helyettesítések, keretgazdálkodás szakmailag helytálló ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi gyógyszerészi végzettség,
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakmai, vezetői program;

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük, a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29-09-2015, valamint a beosztás megnevezését:
„INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR VEZETŐ FŐGYÓGYSZERÉSZ”. Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
álláspontjának figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. október 5.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2015. október 5.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 5. A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti
Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent
János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Ápolási Osztály főnővér (osztályvezetői
megbízással) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1028 Budapest, Pozsonyi utca 10–12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Ápolási Osztály
önálló szervezeti egységként történő működésének szervezése, irányítása. Felelős az osztály
szakdolgozói és a kisegítő személyzetének munkájáért. A hatékony betegellátás érdekében
koordinálja és ellenőrzi az osztályon folyó ápolási tevékenységet. Kapcsolatot tart a hozzátartozókkal,
szerződéskötéseket bonyolítja. A vezetési feladatok gyakorlását mindenkor a hatályos rendelkezések,
és a vonatkozó Intézeti szabályok betartásával végzi.
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 vagy egyetemi ápoló;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP;
– szakmai feladatok ellátása készség szintjén, vezető feladatok ellátása jártasság szintjén;
– idős vagy fekvőbeteg-ellátásban szerzett 5 év vezetői gyakorlat;
– 10 év aktív osztályon eltöltött gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– az ápolásfejlesztés területén elért tapasztalatai és eredményei;
– egészségügyi menedzseri végzettség;
– 5 év idős ellátásban szerzett gyakorlat;
– angol és/vagy német nyelvből szerzett C típusú nyelvvizsga.
Elvárt kompetenciák:
– megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek az idős betegek ápolása terén;
– szakmai elhivatottság, szervezőkészség, empátia;
– jó problémamegoldó képesség és kommunikációs készség;
– jó konfliktuskezelési képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– motivációs levél;
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai;
– szakdolgozói kamarai tagságot igazoló dokumentumok;

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata;
– a munkakörre történő kiválasztás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részt vevők megismerjék és véleményezzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lászlóné Dezső Kornélia ápolási igazgató
nyújt, a 06 (1) 458-4504-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás
és Gazdálkodási Osztály). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 0060/2015, valamint a munkakör megnevezését: „Főnővér (osztályvezetői megbízással)”.
Elektronikus úton Horner Roxána részére a munkaugy@janoskorhaz.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.janoskorhaz.hu – 2015. október 21.
– www.aeek.hu – 2015. október 21.
– a KÖZIGÁLLÁS honlapon – 2015. október 21.
***
A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) ügyvezető,
intézményvezető igazgatója felvételt hirdet alkalmazotti vagy személyes közreműködői
jogviszonyban, határozott időre röntgen asszisztens munkakör betöltésére.
Feltételek:
– röntgen asszisztensi végzettség;
– működési nyilvántartásba vétel, valamint kamarai tagság igazolása;
– számítógép felhasználói ismeretek;
– szakmai tapasztalat előny.
Bérezés: Kjt. figyelembevételével, továbbá az intézményi Cafetéria szabályzat szerint.
Feladat: szakirányú képesítésének megfelelő tevékenység végzése.
A jelentkezésekhez csatolandók:

– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– működési nyilvántartási kártya;
– rövid szakmai önéletrajz.
Jelentkezési határidő: folyamatos.
Az állás azonnal betölthető.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk .
A jelentkezést a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ címére elektronikus vagy postai úton
kérjük benyújtani (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt).
Levelezési cím: 2651 Rétság, Laktanya út 5.
Email cím: titkarsag@retsagrendelo.hu.
Felvilágosítás kérhető: 06 (20) 669-5430.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Sátoraljaújhelyi Erzsébet
Kórház Ápolási Osztály osztályvezető főnővér beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: irányítja és felügyeli az
ápolási feladatok elvégzését szoros együttműködésben az osztály orvos-szakmai vezetőjével.
Gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról. Ellenőrzi a belső utasítások és a
munkarend betartását, a dolgozók munkáját. Gondoskodik a napi munkaerőről, beosztásról, a
terhelések arányos elosztásáról. Figyeli az ápolás korszerűsítésének lehetőségeit. Javaslatot tesz,
tehet az ápolás színvonalának emelésére. Végzettségének, szakmai kompetenciájának megfelelően, a
munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján végzi feladatait.
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;
– diplomás ápoló – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;

– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások).
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– szakmai vezetői program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt Józsefné ápolási igazgató nyújt, a 06
(47) 525-305-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 29-09-2015, valamint a beosztás megnevezését: „OSZTÁLYVEZETŐ FŐNŐVÉR”.
Elektronikus úton Lénárt Józsefné ápolási igazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen
keresztül.
Személyesen: Lénárt Józsefné ápolási igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
álláspontjának figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. október 5.

– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2015. október 5.
– a KÖZIGÁLLÁS honlap – 2015. október 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
NEM KÖTÖTT VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ (1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20.) főigazgató főorvosa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Anyaggazdálkodási osztály osztályvezetői
beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló
vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: éves gazdálkodási és költségvetési tervek,
beszámolók készítése. A raktárak munkájának megszervezése, beosztása. A gazdálkodási tervben
meghatározott feladatok célszerű és maradéktalan végrehajtása.
Pályázati feltételek:
– főiskolai vagy egyetemi diploma;
– 5 év feletti vezetői tapasztalat;
– felhasználói szintű word, excel, CT-Ecostat felhasználói ismeret;
– büntetlen előélet.
Előny:
– egészségügyi költségvetési intézményben szerzett gyakorlat.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai;
– szakmai, vezetői koncepció;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– 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, illetve megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) honlapján történő 2015.
október 5-i megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.

Az állás betöltésének várható ideje: 2016. január 1.
A pályázatot Zsarnay István gazdasági igazgató részére postai úton, a 1076 Budapest, Péterfy Sándor
utca 8–20. címre vagy elektronikusan a gazdig@peterfykh.hu e-mail címre kell benyújtani.
***
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának polgármestere (1195 Budapest, Városház
tér 18–20.) a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés alapján pályázatot hirdet az Önkormányzat fenntartásában
lévő Kispesti Egészségügyi Intézet gazdasági igazgatói munkakörének betöltésére.
Betöltendő munkakör megnevezése: gazdasági igazgató (gazdasági vezető).
A munkaviszony időtartama: 5 év határozott időre, 2016. január 1. – 2020. december 31.
A munkavégzés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122–124.
Alkalmazás: a munkaviszony létesítése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető
állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései szerint történik.
A gazdasági igazgató feladatai: a gazdasági szervezet irányítása és ellenőrzése; az egészségügyi
intézmény működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési
feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív tevékenységek
felügyelete, ellenőrzése, irányítása.
A gazdasági igazgató feladatait a főigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.
Bérezés: megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes
könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés. Ez utóbbinak szerepelnie kell a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében és rendelkeznie kell
ennek megfelelően a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel; a szakirányú felsőfokú végzettség
tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) alapképzésben megszerezhető képesítések az irányadók;
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi intézményben szerzett 10 éves gazdasági-vezetői szakmai tapasztalat;
– egészségügyi menedzsment egyetemi képesítés.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;

– szakmai program, vezetői koncepció;
– végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat beadásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán való megjelenéstől számított 30 nap (megjelenés dátuma: 2015.
szeptember 25.), határidő: 2015. október 26.
A pályázatokat Gajda Péter polgármesternek címezve, a Kispesti Polgármesteri Hivatal titkárságára
vagy postán, a 1195 Budapest, Városház tér 18–20. címre kell eljuttatni. A borítékon feltüntetendő:
„Kispesti Egészségügyi Intézet, gazdasági igazgató”.
Az intézettel kapcsolatos felvilágosítás dr. Vargha Péter főigazgatótól kérhető (telefon: 3474-940).
A pályázat elbírálásának módja és lefolytatása: személyes meghallgatás után polgármesteri döntés.
A pályázati eljárás lefolytatása és elbírálása a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül
várható.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának honlapja (uj.kispest.hu).
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Műszaki Osztály osztályvezető beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata az általa vezetett osztály munkájának megszervezése együttműködve a Gazdasági
Igazgatóval. A munkaalapos rendszerben a belső kivitelezésű nagyobb munkák, felújítások. anyag-és
eszközigényének felmérése, a kivitelezés időtartamának meghatározása. Továbbá feladata a
karbantartási szerződések ellenőrzése, megfelelő időnként aktualizálása, a karbantartási folyamat
ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, mérnök;
– műszaki területen szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai vezetői program;
– szakmai önéletrajz;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06
(47) 525-304-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 29-09-2015, valamint a beosztás megnevezését: „MŰSZAKI OSZTÁLY
OSZTÁLYVEZETŐ”.
Elektronikus úton Lukács Piroska gazdasági igazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen
keresztül.
Személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
álláspontjának figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– ÁEEK honlapja – 2015. október 5.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2015. október 5.
– a KÖZIGÁLLÁS honlapja: 2015. október 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Finanszírozási Osztály osztályvezető beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: közvetlenül felelős a
Finanszírozási osztály munkájáért. Ellátja az informatikai beszerzői keretgazda szerepkört. Feladata a
kórházban működő programok működésének felügyelete, adatállományainak karbantartása, ezen
folyamatok megszervezése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, informatikus, közgazdász;
– informatikában való jártasság, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– gyakorlott szintű hálózatismeret;
– gyakorlott szintű informatikai rendszerismeret;
– gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai vezetői program;

– szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06
(47) 525-304-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 29-09-2015, valamint a beosztás megnevezését: „FINANSZÍROZÁSI OSZTÁLY
OSZTÁLYVEZETŐ”.
Elektronikus úton Lukács Piroska gazdasági igazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen
keresztül.
Személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
álláspontjának figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. október 5.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2015. október 5.
– a Közigállás honlap – 2015. október 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

