Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
hatályos: 2015.12.18 –
2015. EüK. 20. szám
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
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház Molekuláris Patológia biológus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: biológusi tevékenység ellátása – kutatási aktivitás
lehetőségével – különös tekintettel pyrosequenalas alapú, tumorokból történő mutáció elemzésére
és FISH alapú átrendeződés vizsgálat végzésére.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, biológus;
– angol nyelvismeret;
– tapasztalat molekuláris vizsgálati módszerekben.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos fokozat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 25.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével
(9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: Sz/2227-0/2015., valamint a munkakör megnevezését: ”biológus”;

– személyesen: Prof. Dr. Nagy Lajos PhD főigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky
utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.markusovszky.hu;
– www.aeek.hu.
AZ ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT,
ILLETVE A MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEI
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Battonya Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet (5830
Battonya, Fő utca 91.) intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– egészségügyi főiskola és szociális szakvizsga;
– tíz éves vezetői tapasztalat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó fényképpel ellátott szakmai életrajza;
– az intézmény vezetésére vonatkozó program;
– szakmai vezetési program;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– felsőfokú végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata;
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e pályázat zárt képviselő-testületi ülésen való
tárgyalását;
– erkölcsi bizonyítvány.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016. február 1-jétől – 2021. január 31-ig szól.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 22.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 28.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. február 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezető
felelős feladatainak az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet alapító okiratában, belső
szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályban
előírt kötelezettségek teljesítéséért.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marjai János polgármester nyújt, a 06 (68)
456-000/104-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Battonya Város Önkormányzata
címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10816/2015., valamint a munkakör
megnevezését: intézményvezető.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 4., sorszáma KJT175143.
***
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató főorvosa a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet az Érsebészeti Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására, határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai munkájának
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltétel:
– sebész szakvizsga;
– érsebész szakvizsga;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is);
– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai,
– szakmai, vezetői koncepció;

– erkölcsi bizonyítvány;
– határozat a működési nyilvántartásba vételről;
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a
pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.
Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő 2015. december 23-i
megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal.
A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos részére postai úton kell
benyújtani.
Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16.
***
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete (1126 Budapest,
Böszörményi út 23–25.) pályázatot hirdet a Hegyvidéki Egészségügyi Központ (1126 Budapest,
Böszörményi út 20.) intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére.
A munkakörbe tartózó, illetve a vezetői megbízatással járó lényeges feladatok:
– gondoskodik az Alapító Okiratban előírt tevékenységek ellátásáról, a jogszabályban meghatározott
követelmények teljesítéséről;
– irányítja a Központ feladatainak ellátását;
– megszervezi a Központ működésének rendjét;
– ellenőrzi és értékeli a Központban folyó szakmai munkát;
– elkészíti a Központ éves költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról;
– a beosztott dolgozók tekintetében munkáltatói jogkört gyakorol.
Pályázati feltételek:
– egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés (főiskola vagy egyetem);
– az 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, a 20. §-ban foglaltak
figyelembevételével a munkáltatónál fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezés;
– az egészségügyi ellátás területén szerzett szakmai és vezetői gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– képesítést igazoló okiratok hitelesített másolata (az okiratok bemutatása is lehetséges);
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői program;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy
– a pályázati eljárásban részt vevők a pályázat anyagát megismerhetik;
– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul;
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában meghatározott
összeférhetetlenségi okok fennállnak-e.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év (2016. március 1-jétől 2021. február 28-ig).
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1126 Budapest, Böszörményi út 20. III. emelet.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: egészségügyi menedzser.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a Kjt.-nek az
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján történő
elsődleges közzétételtől számított 30. nap (a közzététel időpontja: 2015. december 7.).
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.) Népjóléti Irodájára kell
benyújtani postai úton vagy személyesen.
A pályázat elbírálásának módja, határideje: a pályázatról – az előkészítő bizottság véleményének
ismeretében – a pályázati határidő lejártát követő első ülésén az Önkormányzat Képviselő-testülete
dönt.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a
megadott határidőben megfelelő pályázatok nem érkeznek.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gallai Dolores nyújt a 06 (1) 224-5900/120-as
telefonszámon.
***
A 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 Orthopéd-Traumatológai Osztály (1125 Bp., Diós
árok 1–3.) osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az orthopéd
szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok mellett ellátja az orthopéd-traumatológai 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, ortopéd szakorvosi és traumatológus szakorvosi képesítés;
– legalább 10 év ortopéd és traumatológus szakorvosi gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– aktív fekvőbeteg osztályon szerzett szakorvosi vezetői gyakorlat;
– angol és/vagy német nyelvből szerzett középfokú vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsga;
– további szakorvosi képesítés(ek);
– tudományos fokozat.
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 igazolásának 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 részvevők megismerjék és véleményezzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 15.
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: 0054/2015., valamint a munkakör megnevezését: „Osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.janoskorhaz.hu – 2015. december 23.
– www.aeek.hu – 2015. december 23.
***
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 Transzfúziós Szolgálat (1125 Bp., Diós árok 1–3.)
osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a transzfúziológiai
szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok mellett ellátja a transzfúziológiai szolgálat vezető 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. Részt vesz az
Intézeti Transzfúziós Bizottság munkájában ill. a vércsoport tévesztések, esetleges transzfúziós
szövődmények kivizsgálásában. Folyamatosan kapcsolatot tart a transzfúziós osztályokkal és az OVSzszel.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, transzfúziológiai szakorvos;
– legalább 5 év transzfúziológiai szakorvosi gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– aktív fekvőbeteg osztályon szerzett szakorvosi gyakorlat;
– angol és/vagy német nyelvből szerzett középfokú C típusú nyelvvizsga;
– klinikai transzfúziológiai licence vizsga.
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 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 részvevők megismerjék és véleményezzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 15.
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: 0055/2015., valamint a munkakör megnevezését: „Osztályvezető főorvos”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.janoskorhaz.hu – 2015. december 23.
– www.aeek.hu – 2015. december 23.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 23.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvos 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, a pszichiátriai rehabilitációs 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, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga;
– kórházi orvos vezetői tapasztalat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházi orvos vezetői tapasztalat – legalább 3–5 év vezetői tapasztalat.
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 résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.
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: 13-10/2015., valamint a beosztás megnevezését: „Pszichiátriai Rehabilitációs
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 véleményének figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. december 7.
– munkáltató honlapja – 2015. december 7.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási ideje: 2015. december 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Sátoraljaúhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.-a § alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaúhelyi
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, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga;
– osztályvezetői gyakorlat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.
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: 28-10/2015., 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 véleményének figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. december 7.
– munkáltató honlapja – 2015. december 7.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Sátoraljaúhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaúhelyi
Erzsébet Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály 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 szakorvosi feladatok ellátása, továbbá a Csecsemő- és Gyermekosztály
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, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga;
– kórházi osztályvezetői gyakorlat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.
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: 03-12/2015., valamint a beosztás megnevezését: „Csecsemő- és Gyermekosztály
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 Tagozatok és
véleményező bizottság állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. december 4.
– munkáltató honlapja – 2015. december 3.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási ideje: 2015. december 4.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.) pályázatot hirdet szájsebész
szakorvos munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem;
– szakirányú szakorvosi végzettség;
– érvényes működési engedély;
– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról;
– 3 hónapnál nem régebbi e. b.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat.
A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (rendelési időpontok: hétfő du., szerda de.).
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. december. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Dr. Király Ferenc orvosigazgató nyújt a 06 (1) 3694-777/1695-ös telefonszámon.
Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az Újpesti
Egészségügyi Nonprofit Kft. címére (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.).
***
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.) pályázatot hirdet

szemész szakorvos
nőgyógyász szakorvos
ortopéd szakorvos
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem, szakirányú szakorvosi végzettség, érvényes működési engedély;
– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról;
– 3 hónapnál nem régebbi e. b.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat.
Foglalkoztatás jellege:
– teljes vagy részmunkaidő.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan.
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali kezdéssel.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Király Ferenc orvosigazgató nyújt a 06 (1)
3694-777/1695-ös telefonszámon.
Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az Újpesti
Egészségügyi Nonprofit Kft. címére (1043 Budapest, Görgey Artúr út 30.).
***
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató főorvosa
felvételt hirdet a Krónikus Osztályra közalkalmazotti jogviszonyba, belgyógyász szakorvos
munkakörbe.
Feltétel:
– orvosi egyetem;
– belgyógyász szakvizsga;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Jelentkezéshez csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is);

– orvosi diploma, szakvizsga másolata.
Egyéb információk: betegellátás érdekében az állás elbírálás után azonnal betölthető. Az állás
betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai alapján,
megegyezés szerint.
Jelentkezési anyagokat Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos részére postai úton
kell benyújtani
a KIH állásportálon történő megjelenéstől (2015. december 23.) számított 30 napon belül. Cím: 1115
Budapest, Tétényi út 12–16.
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;
– egészségügyi alkalmasság igazolását;
– cégkivonatot vagy egyéni vállalkozói igazolvány másolatát.
Sikeres pályázat esetén: az Önkormányzat 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. augusztus 1. napja.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a szakmai bizottsági meghallgatást követő képviselő testületi
ülés (2016. március 17.)

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., t: 06 (72)
533-853).
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi
Belgyógyászati és Reumatológiai Osztály belgyógyász szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szakorvosi munkakörben belgyógyász szakorvosi
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, belgyógyász szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, gastroenterológia vagy diabetológia szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– 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 résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.
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: 13-10/2015., valamint a munkakör megnevezését: „belgyógyász szakorvos”;
– 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 szakmai kollégium véleményének figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. december 7.
– munkáltató honlapja – 2015. december 7.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási ideje: 2015. december 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szakorvosi munkakörben csecsemő-és gyermekgyógyász
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, csecsemő-és gyermekgyógyászat szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– 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 munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.

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: 13-10/2015., valamint a munkakör megnevezését: „Csecsemő-és
gyermekgyógyász szakorvos”.;
– 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 szakmai kollégium véleményének figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. december 7.
– munkáltató honlapja – 2015. december 7.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási ideje: 2015. december 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Pszichiátriai Osztály pszichiátria szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szakorvosi munkakörben, pszichiátria szakorvosi
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

– egyetem, pszichiátria szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– 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 résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.
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: 13-10/2015., valamint a munkakör megnevezését: „pszichiátria szakorvos”;
– 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 szakmai kollégium véleményének figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. december 7.
– munkáltató honlapja – 2015. december 7.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási ideje: 2015. december 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Szülészeti Erzsébet Kórház Szülészeti Osztály szülész-nőgyógyász szakorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szakorvosi munkakörben, szülész-nőgyógyász szakorvosi
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– 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 résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.
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: 13-10/2015., valamint a munkakör megnevezését: „szülész-nőgyógyász
szakorvos”.
– 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 szakmai kollégium véleményének figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. december 7.
– munkáltató honlapja – 2015. december 7.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási ideje: 2015. december 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
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.
Munkahely és munkakör megnevezése: III. sz. fogorvosi praxis, fogorvos.
– közalkalmazott;
– későbbiekben vállalkozói jogviszony keretében is betölthető majd az állás;
– területi ellátási kötelezettséggel;
– az intézetben diagnosztikai háttér biztosított (rtg, UH, labor);
– a fogorvosi rendelő jól felszerelt és nemrégiben teljes felújítására került sor;
– a fogorvosi alapellátásban négy fogorvos dolgozik
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, szakvizsgát igazoló dokumentumok;
– büntetlen előélet;
– csatolandó: diploma vagy annak hiteles másolata;
– MOK tagság, OONY igazolvány másolata;
– részletes szakmai és személyes önéletrajz, illetve az eddigi tevékenységek ismertetése;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Juttatások, egyéb információk:
– az állás azonnal betölthető;
– lakás megbeszélés tárgya.
A pályázatokat folyamatosan várjuk.
Pályázat benyújtása Dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvoshoz, telefonszám: 06 (56) 590-231, cím:
VÖ EGYMI 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.
***

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet (5200
Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.) folyamatosan hirdeti a Törökszentmiklós III. sz. házi
gyermekorvosi praxist, területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási vagy közalkalmazotti formában
történő betöltésre, illetőleg a kapcsolódó iskolaorvosi feladatok ellátására. Az intézetben
diagnosztikai háttér biztosított (rtg, ultrahang, labor).
A gyermekorvosi rendelő jól felszerelt és nem régiben teljes felújítására került sor.
A gyermekháziorvosi alapellátásban három – tapasztalt – házi gyermekorvos dolgozik.
Az állás azonnal betölthető.
Lakás megbeszélés tárgya.
A pályázatokat folyamatosan várjuk.
Pályázat benyújtása Dr. Lukács Zsuzsanna igazgató főorvoshoz, telefonszám: 06 (56) 590-231, cím:
VÖ EGYMI 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 126.
***
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Nógrádsáp Községi Önkormányzat pályázatot hirdet a háziorvosi alapellátás keretébe tartozó
feladatok vállalkozási formában történő ellátására.
A Nógrádsápi Községi Önkormányzat Képviselő testülete 65/2015 (XI. 18.) számú határozata alapján a
háziorvosi feladat ellátására olyan orvos jelentkezését várja, aki a háziorvosi alapellátási
tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozás keretében látja el.
Ellátandó lakosság szám: 1257 fő
Ellátandó települések száma: kettő, Nógrádsáp és Legénd községek
Pályázati feltételek:
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte;
– a praxisengedélyhez jogszabályban előírt feltételek igazolása;
– büntetlen előélet;
– MOK tagsági viszony.
A pályázathoz csatolni kell:
– a szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatát;

– részletes szakmai tevékenységet bemutató önéletrajzot;
– vállalkozói igazolványt, vagy 30 napnál nem régebbi cégkivonatot;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (természetes személy esetében);
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolatát;
– egészségügyi vállalkozási engedély másolatát;
– működési nyilvántartási igazolvány másolatát;
– praxisengedély feltételei fennállásának igazolását;
– nyilatkozatot, mely szerint a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a
pályázati anyagát megismerhessék;
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri-e tárgyalni.
A Önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.
A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása szerződés szerint, a mindenkori
OEP- finanszírozásnak megfelelően történik.
Szolgálati lakás igény szerint biztosított.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– a háziorvosi feladatok ellátásában szerzett szakmai gyakorlat;
– a pályázó által vállalt, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelő háziorvosi
eszközök és berendezések feladat-ellátáshoz történő rendelkezésre bocsátása.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártától számított 30. nap.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. március 1-jétől.
A feladat-ellátás helye: Nógrád megye, 2685 Nógrádsáp, Fő út 19.
Nógrád megye, 2619 Legénd, Petőfi utca 8.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, zárt borítékban, a pályázatnak a Nógrádsáp Község polgármestere címére történő
megküldésével (2685 Nógrádsáp, Hunyadi út 7/II.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „háziorvosi
pályázat”;
– személyesen: Pintér Bertalan Nógrádsáp polgármestere, Nógrád megye, 2685 Nógrádsáp, Hunyadi
út 7/II.

Megjegyzések: a nyertes pályázóval Nógrádsáp és Legénd Községek Önkormányzatai határozatlan
idejű feladat ellátási szerződést kötnek. A háziorvosi praxis joggal jelenleg 2016. február 28-án –
közös megegyezéssel – távozó háziorvos rendelkezik. Nógrádsáp és Legénd háziorvosi körzetben
területi ellátási kötelezettséggel járó háziorvosi feladatok ellátása szerződésben rögzített feltételek
szerint. Hétköznapi és hétvégi központi háziorvosi ügyeletben való részvétel külön megállapodás
alapján történik az ügyeletet működtető vállalkozóval.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Bertalan polgármester nyújt a 06 (35)
380-530-as, vagy 06 (35) 380-936-os és a 06 (20) 944–0669-es telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nógrádsáp Önkormányzat honlapja;
– Legénd Önkormányzat honlapja;
– Nógrádsáp Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája;
– Legénd Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája;
A döntéshozók fenntartják a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák.
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási
kötelezettséggel Zalakomár II. számú vegyes háziorvosi körzetének ellátására.
Ellátandó településrész: Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának a háziorvosi körzetekről szóló
8/2002. (VI. 21.) számú önkormányzati rendeletben 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.) Korm. rendeletben,
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: 2016. január 18. (hétfő).
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 30.
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. március 1.
Egyéb információk: eredményes pályázat esetén az önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási 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 szerződése 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 EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály 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;
– hasonló területen szerzett legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– hasonló területen szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt Józsefné 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: 28-10/2015., valamint a beosztás megnevezését: „Csecsemő- és Gyermekosztály
osztályvezető főnővér”;
– elektronikus úton Lénárt Józsefné részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül;
– személyesen: Lénárt Józsefné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság véleményének figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. december 14.
– munkáltató honlapja – 2015. december 14.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezető főnővér a Krónikus Belgyógyászati
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: gondoskodik a
Krónikus Belgyógyászati Osztály rendjének biztosításáról és a beosztott dolgozók szakmai
munkájának közvetlen irányításáról. Irányítja, ellenőrzi az ápolással kapcsolatos feladatok szakszerű
elvégzését. Ellátja az osztály adminisztrációs munkáját, ellenőrzi a belső utasítások és a munkarend
betartását, a dolgozók munkáját továbbá gondoskodik a napi munkaerőről, beosztásról, a terhelések
arányos elosztásáról. Figyelemmel kíséri az osztályon lévő eszközök tisztán tartását, fertőtlenítését,
ellenőrzi a vizitekre előkészített betegekkel kapcsolatos dokumentációt, biztosítja a vizit zavartalan
lefolyását, a beteg távozásakor gondoskodik a zárójelentések kiadásáról.
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;
– hasonló területen szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– hasonló területen szerzett legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;

– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt Józsefné 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: 28-10/2015., valamint a beosztás megnevezését: „Krónikus Belgyógyászat
osztályvezető főnővér”;
– elektronikus úton Lénárt Józsefné részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül;
– személyesen: Lénárt Józsefné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
véleményének figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. december 14.
– munkáltató honlapja – 2015. december 14.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Pszichiátriai Rehabilitációs 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:
Feladata a Pszichiátriai Rehabilitációs Osztály rendjének biztosítása és a beosztott dolgozók szakmai
munkájának közvetlen irányítása. Aktívan részt vesz a betegellátásban, segíti a nővérek napi
munkavégzését valamint gondoskodik az osztály adminisztrációs munkájának hiánytalan
elvégzéséről. Minden reggel megbeszélés keretében beszámol az osztályvezető főorvosnak az
osztályon fekvő betegek állapotáról. Felelős az osztályon folyó ápolási munka minőségéért, az orvosi
utasítások betartásáért.
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;
– hasonló területen szerzett legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– hasonló területen szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt Józsefné 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: 28-10/2015., valamint a beosztás megnevezését: „Pszichiátriai Rehabilitációs
Osztály osztályvezető főnővér”;
– elektronikus úton Lénárt Józsefné részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül;
– személyesen: Lénárt Józsefné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
véleményének figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. december 14.
– munkáltató honlapja – 2015. december 14.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Laboratórium vezető asszisztens 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 a Központi Laboratórium betegellátásával összefüggő szakmai munka tervezése, szervezése,
irányítása és ellenőrzése. Felelős a vezető szakasszisztensi feladatok hiánytalan elvégzéséért, az
asszisztensek munkájának felügyeletéért. Gondoskodik a szakmai anyagok megrendeléséről, a
vizsgálati anyagok levételéről és a minta előkészítéséről.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, laboratóriumi asszisztens;

– hasonló területen szerzett legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– hasonló területen szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– főiskola, orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt Józsefné 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: 28-10/2015., valamint a beosztás megnevezését: „Laboratórium vezető
asszisztens”;
– elektronikus úton Lénárt Józsefné részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül;
– személyesen: Lénárt Józsefné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság véleményének figyelembevételével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. december 14.
– munkáltató honlapja – 2015. december 14.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Fizikoterápia Fizikoterápiás Szolgálat vezető gyógytornász 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 orvos írásban közölt javaslata és a beteg vizsgálata alapján önállóan felépített fizikoterápiás
kezelés végzése, a kezeléseknél használt eszközök, műszerek szakmailag biztonságos állapotának
ellenőrzése, mindezek tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről való gondoskodás. Irányítja, szervezi,
ellenőrzi a fizikoterápia szakdolgozóinak munkáját, segíti a beosztott szakdolgozók szakmai
fejlődését, előmenetelét, biztosítja szakmai továbbképzésüket.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, gyógytornász;
– hasonló területen szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– hasonló területen szerzett legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság;

– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– főiskola, eü. szakmenedzser.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lénárt Józsefné 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: 28-10/2015., valamint a beosztás megnevezését: „vezető gyógytornász”.
– elektronikus úton Lénárt Józsefné részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül
– személyesen: Lénárt Józsefné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a véleményező bizottság
véleményének figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2015. december 14.
– munkáltató honlapja – 2015. december 14.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet NYITÖT Szociális
Szolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
pályázatot hirdet a NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ (4533 Sényő, Kossuth út 22.)
intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: az intézmény alapító okiratában,
alapdokumentumaiban, és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok
szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, vezetői ellenőrzése. Az
intézmény közfeladatai: Szociális étkeztetés [1993. évi III. törvény, a továbbiakban: Szt. 62. §), Házi
segítségnyújtás (Szt. 63. §), Nappali ellátás biztosítása (Szt. 65/F. §), Ápolást-gondozást nyújtó (idősek
otthona) intézményi ellátás (Szt. 68. §), Adósságkezelési szolgáltatás (2015. február 28-án hatályos
Szt. 55. §).
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet, továbbá, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti
büntetőeljárás hatálya alatt;
– betöltött tizennyolcadik életév;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus;
– az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti, az intézmény által ellátott feladatok
tekintetében az intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltéséhez előírt valamely
képesítés;
– legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
– a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – a megbízás adásától számított – két éven belül történő
megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– szociális szakvizsga;

– alapszintű számítástechnikai ismeretek;
– vezetői engedély.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza (mely tartalmazza a kapcsolattartásra használható
elektronikus levélcímet, és telefonszámot);
– a képesítést igazoló okirat(ok) másolata;
– a szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok;
– kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum
másolata, mellyel a pályázó igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll az 1992. évi
XXXIII. törvény 20. § (2d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatát és az abban foglalt személyes adatokat
Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tagjai, a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek tagjai, valamint e testületek döntéshozatali eljárásában közreműködő személyek, és a
pályázók meghallgatását végző bizottság tagjai megismerhetik, kezelhetik;
– kötelezettségvállalási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a szociális szakvizsga – a
megbízás adásától számított – két éven belül történő megszerzését, ha a pályázó nem rendelkezik
szociális szakvizsgával, vagy az alól nem mentesül;
– a pályázó nyilatkozata, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
– amennyiben a pályázó a vezetői megbízás adásával kapcsolatos döntés zárt ülésen való
megtárgyalását kéri, az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata;
– hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához..
Az intézményvezetői (magasabb vezető) által betöltendő munkakör: az 1/2000. (I. 7.) SzCsM
rendelet 3. számú mellékletében meghatározott azon munkakörök valamelyike, amelyek
betöltéséhez szükséges képesítési előírások azonosak az intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírásokkal. Intézményvezetői megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű.
A jogviszony időtartama
– a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól;
– a pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 8.;

– a pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 30.;
– a beosztás legkorábban 2016. február 15. napjától tölthető be.
A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel kért időpontja: 2015. november 27.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot papír alapon, zárt borítékban, „NYITÖT Szociális
Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat” megjelöléssel, a Nyírségi Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsának Elnöke, Jászai Menyhért részére címezve kell benyújtani, a 4400
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. címre, postai úton, tértivevényes küldeményként, elsőbbségi
különszolgáltatással, legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejeként megjelölt nap végéig. A
borítékon fel kell tüntetni a következő azonosítót: SZOC/15792-1/2015., valamint az
„intézményvezető” megjelölést.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a benyújtási határidő után a Társulási Tanácsa
által létrehozott bizottság meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács
meghozza a döntését. A nyertes pályázóval kapcsolatos döntés Sényő és Nyírtura Község
Önkormányzata képviselő-testületeinek egyetértésével válik érvényessé. A benyújtott pályázatokról a
Társulási Tanács az általa létrehozott bizottság mérlegelési jogkörben kialakított javaslata alapján,
mérlegeléssel dönt.
A pályázat további közzétételének helye: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás
tagönkormányzatainak székhelyén, a helyben szokásos módon.
***
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (2000 Szentendre, Városház tér 3.). pályázatot hirdet
gazdasági igazgatói feladatok ellátására.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– egyetemi, a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről,
valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. §-a alapján szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú
iskolai végzettség és emellett mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés;
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat;

– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében
szerepelnie kell
a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban és
rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó képzettség, illetve gyakorlat;
– egészségügy területén szerzett gyakorlat;
– széleskörű informatikai ismeretek;
– szentendrei, kistérségi helyismeret;
– angol nyelv társalgási szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai és egyéb szakképesítések bizonyítványának másolata;
– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók
részére történő sokszorosításához, továbbításához;
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez;
– pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása.
Ellátandó feladatok:
– a gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 9–10. §-ában rögzített feladatok ellátása, ezen belül:
– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása;
– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása;
– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával
kapcsolatos feladatok ellátása;
– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi
jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása;

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
érvényesítése.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A közszolgálati jogviszony időtartama: 5 éves határozott időre szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 4
hónapos próbaidő kikötésével, figyelembe véve a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII.
törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § b) bekezdését.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 20.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. február 19.
Munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre,
Városház tér 3.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „gazdasági igazgató”.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Pázmány Annamária nyújt a 06 (20) 9676870-es telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének a helye:
– www.szentendre.hu;
– www.kozigallas.gov.hu.

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
hatályos 2015.12.29
2015. EüK. 21. szám pályázati felhívás
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati

hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Budapest, Arany János
u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk
elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos
jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a
magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások).
A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az
Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy
266-9294) ad felvilágosítást.
A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati
határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában
a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való
megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján is megjelenő hirdetések esetén a
honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető
módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget
nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos
formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések
közzétételét nem vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a
Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának
időpontjáig.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI,
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató főorvosa a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet a Képalkotó Diagnosztikai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: Képalkotó Diagnosztikai Osztály szakmai munkájának
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltétel:

– radiológus szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– tudományos tevékenység;
– vezetői tapasztalat;
– CT-ben való jártasság;
– nyelvismeret;
– tudományos fokozat.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is);
– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– szakmai-, vezetői koncepció;
– erkölcsi bizonyítvány;
– határozat a működési nyilvántartásba vételről;
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a
pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő 2016. január 5-ei megjelenéstől
számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal.
A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató főorvos, főtanácsos részére postai úton kell
benyújtani. Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16.
***
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatójának (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.)
pályázati felhívása.

Munkahely és munkakör megjelölése: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház – Kaposvár
Szemészeti Osztály osztályvezető főorvos.
Jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre – 5 évre
– történik.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony.
Főbb feladatok: az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok
végrehajtása, a jogszabályi előírásoknak és a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő
működtetése. Az osztályt érintő szakmai protokollok aktualizálása, graduális és posztgraduális
képzésben való aktív részvétel, műtéti tevékenység szervezése és fejlesztése.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma;
– szemészet szakvizsga;
– egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. Legalább 5 éves vezetői tapasztalat.
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– PhD. tudományos fokozat, speciális műtéti eljárásokban való jártasság, oktatói tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
– az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata;
– érvényes működési nyilvántartási igazolás;
– MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– a vezetésre vonatkozó szakmai koncepció, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtható: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
főigazgató címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.).
Díjazás: a Kjt-t figyelembe véve, megegyezés alapján kerül megállapításra.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően elbírálásra kerülnek, a munkakör
2016. február 15-től betölthető.
Pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Bankó Gabriella humánpolitikai osztályvezető a 06 (82)
501-300/1246-os telefonszámon.

***
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója (3529 Miskolc, Csabai kapu 9–
11.) pályázati hirdetménye.
Munkahely és munkakör megnevezése: Intézeti Gyógyszertár.
Munkakör: intézeti vezető főgyógyszerész.
Feladat: az Intézeti Gyógyszertár munkájának megszervezése, zavartalan működtetése. A kinevezés
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban főgyógyszerész munkakörre, valamint határozatlan
idejű vezetői megbízásra szól.
Pályázati feltételek:
– egyetem, gyógyszerészi diploma, gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés szakvizsga;
– legalább 10 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat;
– legalább 5 éves vezetői tapasztalat;
– tudományos munkásság;
– oktatói tevékenység;
– bizonyítványok;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag a bíráló bizottság tagjai számára megtekinthető.
Határidő és bérben történő megegyezés:
– bér megegyezés szerint;
– az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthető;
– határidő: megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának helye: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház dr. Tiba
Sándor főigazgató részére (3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11.).
***
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
tagkórházának Urológiai Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztályon folyó
fekvő- és járóbeteg ellátás megszervezése, és zavartalan működtetése a betegellátási igények és
gazdaságossági szempontok összehangolásával. Ennek során az osztály szakmai szinten tartása, és
fejlesztése, az akkreditáció elősegítése, a tudományos tevékenység felkarolása, támogatása, valamint
az SzMSz-ben szereplő egyéb szakmai és vezetési 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, urológia 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 2016. március 16. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István

utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
416/2015., 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: 2016. február 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. december 18.
***
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 Vásárosnaményi
tagkórházának Ápolási Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának
megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program 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. február 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
414/2015., 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: 2016. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2015. december 18.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (2740 Abony, Kossuth tér 1.) pályázatot ír ki a Dr.
Kostyán Andor Rendelőintézet intézményvezető (magasabb vezetői) megbízás ellátására (kinevezés
szerinti munkakör mellett).
A megbízás 2016. március 1. napjától – 2021. február 28. napjáig szól.
Munkavégzés helye: Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet (2740 Abony, Újszászi út 21–23.).
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok: az intézmény egyszemélyi felelősségű irányítása, a
szakszerű és törvényes működés, színvonalas szakmai munka, ésszerű és takarékos gazdálkodás
biztosítása.
Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetőjének és vezető helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a
vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III.
28.) EüM rendelet alapján:
a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettséggel;
b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, valamint
c) legalább 5 éves vezetői gyakorlattal rendelkezik;
d) büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai életrajzát;
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket;
– az iskolai végzettséget igazoló okmányok közjegyző által hitelesített másolatát;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– az 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást;
– nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul–e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a személyét érintő
napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, és beleegyező nyilatkozatot arról, hogy a
pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető;
– nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. 41. §, 42. § és 43. §-aiban foglalt
előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozatot.
Juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 12. péntek 12.00 óráig meg kell érkeznie a
pályázatot kiíróhoz .
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázókat a pályázat kiírója által e célra létrehozott bizottság
hallgatja meg, illetve a pályázatokat véleményezi. Ezt követően a Humánpolitikai Bizottság javaslata
alapján a pályázatokat Abony Város Képviselő-testülete bírálja el, várhatóan 2016. év februárjában.
A pályázat benyújtásának helye és módja: a pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit
polgármesternek címezve, zárt borítékban (személyesen vagy postai úton), 2 példányban kell beadni.
Postacím: Abony Város Önkormányzata (2740 Abony, Kossuth tér 1.).
Egyéb információk: a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás a Hatósági és Szociális Ügyek Osztályán az (53) 360-135-ös
telefonszámon kérhető.
A pályázat publikálására a KÖZIGÁLLÁS internetes oldalán 2016. január 11-én kerül sor.
***
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u. 1.) főigazgatója a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az
Intézmény Központi Laboratóriumban szakorvosi munkakör betöltésére, osztályvezető főorvosi
beosztás ellátására.
Vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre szóló megbízás.
Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u.1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézet központi
laboratóriuma elvégzi az intézet osztályairól küldött minták vizsgálatát és leletezését a külön
szabályzatban és működési rendben meghatározottak alapján.
Vezetői feladatok:
Felelős az érvényben lévő belső szabályok, valamint a magasabb szintű előírások, szakmai
rendelkezések és irányelvek rendelkezéseinek megtartásáért; az osztály munkafegyelméért, etikai
követelmények és elvárások betartásáért; orvosi titoktartási kötelezettség megtartásáért. Irányítja és
ellenőrzi az osztály szakmai tevékenységét, az elkészült laboratóriumi leletek szakszerűségét, gyors
kiadását. Ellenőrzi a műszerek működését; dokumentációs és információs tevékenységet.
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve
megállapodás alapján.
Pályázati feltételek:
– egyetem/orvosi diploma;
– klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga;
– büntetlen előélet;
– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.
A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia:
– a pályázó személyi adatait, elérhetőségét;
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot;
– szakmai – vezetői elképzeléseit;

– képesítést igazoló okiratok másolatát;
– érvényes működési engedélyt;
– érvényes MOK tagsági igazolást;
– nyilatkozatot büntetlen előéletről;
– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a
pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.
A KÖZIGÁLLÁS közzétételi időpontja: 2015. december 19.
A pályázat beadási határideje: 2016. január 17.
Az elbírálás időpontja: 2016. január 31.
A pályázati eljárás: a pályázati felhívásban megadott, teljes körű pályázati anyaggal rendelkező
pályázók személyes meghallgatása a Szakmai Vezető Testület és az ad hoc bizottság részéről. A
nyertes pályázó kiválasztása a Szakmai Kollégium és az Orvosi Kamara véleményét követően.
A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör a pályázati eljárást követően
azonnal betölthető.
A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton az orvos@jahndelpest.hu e-mail
címre, dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve.
A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: hivatkozási szám:
38/2015/PÁ, valamint pozíció megjelölése: „Központi Laboratóriumban szakorvosi munkakör –
osztályvezető főorvosi beosztással”
A hirdetmény közzétételi helyei:
– www.delpestikorhaz.hu;
– www.kozigallas.gov.hu.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására, határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti
kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi az
Aneszteziológiai és intenzív terápiás Osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése,
irányítása és ellenőrzése; rezidensek, szakorvos-jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály
gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, „aneszteziológia és intenzív terápia” szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ:
– a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.

***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet makói tagintézményébe, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály
osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel,
5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2. Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ makói tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi az
Aneszteziológiai és Intenzív terápiás Osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése,
irányítása és ellenőrzése; rezidensek, szakorvos jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály
gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, „aneszteziológia és intenzív terápiás” szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, a Belgyógyászati Krónikus Osztály
osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel,
5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a
Belgyógyászati Krónikus Osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése; rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és
minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, belgyógyász szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);

– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Belgyógyászati Krónikus Osztály osztályvezető főorvosi
beosztás ellátására, határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2. Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ makói tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a
Belgyógyászati Krónikus Osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése; rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és
minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, belgyógyász szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;

– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, a Belgyógyászati Osztály osztályvezető
főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi tagintézménye.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a
Belgyógyászati Osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és
minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, belgyógyászat szakorvosi szakvizsga,
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.

A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi beosztás
ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű
vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ makói tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a
Belgyógyászati Osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és
minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, belgyógyász szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, a Bőr-, és Nemibeteg gondozó és
szakrendelés vezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti
kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: a járóbeteg-szakellátást vezető főorvos feladatát
képezi a Bőr-, és Nemibeteg gondozó és szakrendelés szakmai tevékenységének tervezése,
szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; a
szakrendelés gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, „bőr-, és nemibetegségek szakorvosa” szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt szakrendeléssel kapcsolatban;

– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói tagintézményébe, a Csecsemő- gyermek és újszülött
osztály osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti
kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. és 6900
Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói
tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Csecsemőgyermek és újszülött osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése; rezidensek, szakorvos-jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának
és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

– orvosi diploma, csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, az Ideggyógyászati szakrendelés és gondozó
vezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre
szóló határozott idejű vezetői megbízással.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: a járóbeteg-szakellátást vezető főorvos feladatát
képezi az Ideggyógyászati szakrendelés és gondozó szakmai tevékenységének tervezése, szervezése,
irányítása és ellenőrzése; rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; a szakrendelés
gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, pszichiáter szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt szakrendeléssel kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.

A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, az Intézeti és Közforgalmú gyógyszertár
Intézeti vezető főgyógyszerészi beosztás ellátására határozatlan idejű szakgyógyszerészi
közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: a főgyógyszerész feladatát képezi az Intézeti és
Közforgalmú gyógyszertár szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
rezidensek, szakgyógyszerész jelöltek, gyógyszerészhallgatók oktatása; az Intézeti és Közforgalmú
Gyógyszertár gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– gyógyszerészi diploma, szakgyógyszerészet és/vagy kórházi gyógyszerészet
szakgyógyszerésze/gyógyszer-hatástan szakgyógyszerész szakvizsga;
– legalább 5 éves szakgyógyszerészi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői koncepció,
– szakmai program a vezetni kívánt gyógyszertárral kapcsolatban,
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás),
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– GYOK tagság igazolása
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata,

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata,
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék,
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói tagintézményébe, a Központi laboratórium szervezeti
egység osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti
kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 6900
Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói
tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Központi
laboratórium szervezeti egység szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése; rezidensek, szakorvos- jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; a szervezeti egység
gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa/orvosi mikrobiológia szakorvosi
szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, a Mozgásszervi rehabilitációs nappali ellátás
osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel,
5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6821 Székkutas, IV. kerület 143., Csongrád Megyei
Egészségügyi Ellátó Központ kakasszéki telephelye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Mozgásszervi
rehabilitációs nappali ellátás szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése; rezidensek, szakorvos-jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának
és minőségirányítási rendszerének felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel,
5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Az osztályvezető feladatát képezi a Mozgásszervi Rehabilitációs osztály szakmai tevékenységének
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók
oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály osztályvezető
főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ makói tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Mozgásszervi
Rehabilitációs osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és
minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);

– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, a Neurológiai Osztály osztályvezető főorvosi
beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Neurológiai
osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek,
szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási
rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, neurológus szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;

– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói tagintézményébe, a Patológiai osztály osztályvezető
főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 6900
Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói
tagintézménye.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Patológiai
osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek,
szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási
rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, kórbonctan-kórszövettan/cythopatológia/histol.-pathologiai-cytológiai szakorvosi
szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.

A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói tagintézményébe, a Radiológiai osztály osztályvezető
főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 6900
Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói
tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Radiológiai
osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek,
szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási
rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, radiológus szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, a Reumatológiai osztály osztályvezető
főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6821 Székkutas, IV. kerület 143., Csongrád Megyei
Egészségügyi Ellátó Központ kakasszéki telephelye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a
Reumatológiai osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és
minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, reumatológia szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, a Reumatológiai szakellátás vezető főorvosi
beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: a járóbeteg-szakellátást vezető főorvos feladatát
képezi a Reumatológiai szakellátás szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése; rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; a szakellátás gazdálkodásának
és minőségirányítási rendszerének felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, reumatológus szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt járóbeteg-szakellátással kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***

A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, a Sebészeti osztály osztályvezető főorvosi
beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó
Központ hódmezővásárhelyi tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Sebészeti
osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek,
szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; a részleg gazdálkodásának és minőségirányítási
rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, sebészet szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;

– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Sebészeti osztály osztályvezető főorvosi beosztás
ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű
vezetői megbízással.
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ makói
tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Sebészeti
osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek,
szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási
rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, sebészet szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;

– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető főorvosi
beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ makói tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Sürgősségi
betegellátó osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és
minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, oxiológia- sürgősségi orvostan szakorvosi szakvizsga;

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, a Szülészet-, Nőgyógyászati Osztály
osztályvezető főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel,
5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi tagintézménye.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Szülészet-,
Nőgyógyászati Osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és
minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, szülészet-nőgyógyászat szakorvosa szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.

A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Szülészet-, Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi
beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ makói tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Szülészet-,
Nőgyógyászati Osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és
minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, szülészet-nőgyógyászat szakorvosa szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;

– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói tagintézményébe, a Vérellátó osztály osztályvezető
főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 6900
Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói
tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Vérellátó
osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; rezidensek,
szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási
rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, transfuziológiai szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;

– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Pszichiátriai rehabilitációs nappali ellátás osztályvezető
főorvosi beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ makói tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi az Pszichiátriai
rehabilitációs nappali ellátás szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése; rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; a nappali ellátás
gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

– orvosi diploma, pszichiáter szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi tagintézményébe, a Szemészeti szakellátás vezető főorvosi
beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: a járóbeteg-szakellátás vezető főorvos feladatát
képezi a Szemészeti szakellátás szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése; rezidensek, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók oktatása; a szakellátás gazdálkodásának
és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, szemész szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt járóbeteg-szakellátással kapcsolatban;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.

A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be,
előreláthatóan 2016. március 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói tagintézményébe, ápolási igazgató (magasabb
vezető) beosztás ellátására határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló határozott
idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 6900
Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói
tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: a főigazgató közvetlen irányítása mellett
koordinálja a gyógyintézet által nyújtott ápolási tevékenységet.
Főbb feladatok:
– költséghatékony gazdálkodás megvalósítása és betartása az ápolás területén;
– betegcentrikus ápolás megvalósítása;
– az ápolás területén minőségügyi rendszer működtetése;
– biztosítja a szakdolgozók képzését, továbbképzését, tudományos munkáját;
– az intézményben végzendő egészségügyi ellátáshoz megfelelő képzettségű, létszámú szakdolgozó
biztosítása, magas színvonalú betegellátás megszervezése, az ápolási tevékenység felügyelete,
összehangolása, irányítása;
– osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő ellenőrzése, a
dokumentációs rend felügyelete, a jogszabályi megfelelés biztosítása;
– gondoskodik az irányítása alá tartozó szervezetek szakmai tevékenységének hatékonyságáról és a
munkafeltételeinek javításáról;
– felsővezetés számára döntés-előkészítő programok kidolgozása, szakmai javaslatok, naprakész
adatok szolgáltatása;
– az intézet valamennyi osztályával és munkatársaival szorosan együttműködve végzi munkáját,
megfelelő munkakapcsolat fenntartására törekszik a kórház valamennyi munkatársával;
– a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Kollektív Szerződésének
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán, vagy
tudományegyetemen szerzett ápolói oklevél;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés. Ezen képesítés megszerzésére irányuló jelentkezést
(hivatalos visszaigazolást), képzésben való részvételt, illetve annak 5 éven belüli megszerzéséről szóló
szándéknyilatkozatot elfogadjuk;
– legalább hároméves vezetői gyakorlat;
– emelt szintű klinikai szakápolói szakképesítés;
– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret;
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
Vezetői elvárásaink:
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte;
– kommunikációs problémamegoldó készség, rendszerszemlélet;
– egészségügyi kontrollingszemlélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata;
– motivációs levél;
– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék;
– publikációk jegyzék;
– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázatok elbírálásában résztvevőknek a pályázatokba történő
betekintési jogát illetően.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása után, előreláthatóan 2016. március 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.)
pályázatot hirdet hódmezővásárhelyi és makói tagintézményébe, orvosigazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti kinevezéssel, 5 évre szóló
határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2., és 6900
Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ hódmezővásárhelyi és makói
tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az orvosigazgató feladatköre a főigazgató
közvetlen irányítása mellett az intézetben nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi tevékenység
felügyelete, a tevékenységek összehangolása.
Főbb feladatok:
– az egészségügyi dokumentáció szabályszerű vezetésének biztosítása és felügyelete;
– az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete;
– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése;
– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés;
– a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás;
– az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése;
– a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése;
– a közintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete;
– a közintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások minőségellenőrzése;
– az intézetben orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete;
– az orvos-szakmai protokollok készítésének biztosítása és felügyelete;

– az intézetben folyó tudományos munka figyelemmel kísérése;
– az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése;
– a felügyeleti körébe tartozó tevékenységet ellátó szervezeti egységek dolgozói feletti munkáltatói
jog gyakorlása;
– a jogszabályokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott további feladatok
ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség és szakorvosi képesítés valamint legalább 5 év gyakorló
orvosi tevékenység;
– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret;
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
Vezetői elvárásaink:
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte;
– kommunikációs problémamegoldó készség, rendszerszemlélet;
– egészségügyi kontrolling szemlélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata;
– motivációs levél;
– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék;
– publikációk jegyzék;
– szakmai program az intézmény vezetésére vonatkozóan;
– OONY-ba történt felvétel igazolása (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;

– MOK tagság igazolása;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázatok elbírálásában résztvevőknek a pályázatokba történő
betekintési jogát illetően.
Egyéb információ: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2015. december 18.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása után, előreláthatóan 2016. március 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével.
***
Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az
intézmény Központi Radiológiai Osztályára osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály szakmai
vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása és zavartalan működésének
biztosítása. Feladatait munkaköri leírása tartalmazza, azokat szakmai protokollok, módszertani
útmutatók alapján látja el. Gyakorolja mindazon vezetői jogokat, melyeket az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályok biztosítanak számára.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban radiológus szakorvosi munkakörre és 5
évig terjedő határozott idejű vezetői megbízásra szól, 90 napos próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítása és a juttatások a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, valamint megegyezés szerint, kiemelt bérezés!
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem;
– radiológia szakorvosi szakképesítés;
– radiológia területén legalább 10 éves szakmai tapasztalat;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet;
– magyar állampolgárság;

– érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői tapasztalat;
– onkológiai teamban szerzett szakmai tapasztalat;
– tudományos munka;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– orvosi diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata;
– orvosi alapnyilvántartás igazolása;
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájárulási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati anyagát a pályázatok
elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató nyújt, a 06
(93) 502-090-es telefonszámon.
A pályázatokat postai úton, a Kanizsai Dorottya Kórház, Dr. Brünner Szilveszter főigazgató (8800
Nagykanizsa, Szekeres József út 2–8.) címére kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MUNK 178/2/2015. valamint a munkakör
megnevezését: „osztályvezető főorvos”.
A pályázati eljárás lefolytatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.
Az állás a pályázat elbírálása és a szakmai kollégium véleményezése után tölthető be.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGAÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 22.
***
A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Taggyűlése (8660 Tab, Kossuth L. u. 56.) pályázatot hirdet a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői állásának betöltésére.
Az ügyvezető és orvosigazgatói megbízatás határozott időre szóló, 6 órás részmunkaidős
munkaviszony.
A megbízatás kezdő időpontja: 2016. április 1.
A megbízatás lejárta: 2019. március 31.
Az ügyvezető feladata:
– a társaság képviselete, ügyeinek intézése;
– a hatályos jogszabályoknak, belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetés;
– a munkavállalók tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
Az orvosigazgató feladata:
– az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és felügyelete;
– a betegfogadási lista vezetésének felügyelete;
– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése;
– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés;
– az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése;
– a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése.
A társaság főbb tevékenységei: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi
rehabilitációs tevékenység.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– orvostudományi és/vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, és
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés, valamint
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat.
A vezetői gyakorlat alól és az egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi
menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés alól a fenntartó felmentést adhat,

ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a megbízás adásától számított – öt
éven belül történő megszerzését.
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát;
– a büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi – hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot;
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél másolatát;
– a legalább 5 éves vezetői gyakorlat igazolását;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozatát, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
– a pályázó nyilatkozatát a 2006. évi IV. törvény 23. § és 25. §-ban előírt kizáró feltételekre
(összeférhetetlenségre) vonatkozóan.
Bérezés: megegyezés szerint.
A munkaszerződés megkötésekor 3 hónapos próbaidő kikötésére kerül sor.
A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben, a társulásban résztvevő
önkormányzatok székhelyén, a tabi honlapon, és a „Koppány-völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató
Nonprofit Kft. honlapján.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 15
nap.
A pályázat elbírálása: a pályázat elbírálási határideje: 2016. március 15.
A beérkezett pályázatokat ad-hoc bizottság véleményezi, melynek tagjai a megbízási jogkör
gyakorlója által kijelölt – megbízási jogkörrel nem rendelkező – személyek, valamint a szakma szerint
illetékes egészségügyben működő szakmai kamara, ennek hiányában érdekképviseleti szövetség,
illetőleg egyesület képviselője. A megbízásról a taggyűlés dönt.
A pályázatot a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Taggyűléséhez (8660 Tab, Kossuth L. u. 56.) kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás Schmidt Jenőtől, Tab Város polgármesterétől kérhető [tel.:
06 (84) 525-930].
A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.
***

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvőbeteg Osztályra:
belgyógyász, (kardiológus, haematologus, gasztroenterológus), fül-orr-gégész, idegsebész,
neurológus, onkológus, pszichiáter, sebész, szülész-nőgyógyász, traumatológus, tüdőgyógyász,
urológus szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
radiológus szakvizsgával rendelkező szakorvos részére.
Sürgősségi Osztályra:
oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos részére.
Az idegsebész és oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos munkakörbe várjuk egyéb jogviszonyban
foglalkoztatott szakorvosok jelentkezését is (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású jogviszony).
Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk.
Valamennyi pályázathoz:
Bérezés: megegyezés szerint.
Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi
tevékenység végzése.
A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga előtt állókat és
rezidenseket is.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– részletes szakmai önéletrajz;
– előadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: folyamatos.
A pályázat elbírálása a beérkezést követő 15 napon belül.

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a KÖZIGÁLLÁS honlapon is megtekinthető 2015. december 15-től.
A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”.
***
Jávorszky Ödön Városi Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Jávorszky Ödön Városi Kórház
Újszülött-csecsemő- és gyermekosztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály szakmai
tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása, a teljesítmény finanszírozás
folyamatos figyelése, az osztály menedzselése, a beosztott dolgozók szakmai munkájának
felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, csecsemő-gyermekgyógyászat;
– felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret;
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű problémamegoldó képesség, csapatmunka, betegorientáltság, jó
diagnosztikus képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– MOK tagság igazolás;
– OONY-ba történt felvétel igazolása;
– végzettséget igazoló okiratok;
– tudományos tevékenység jegyzéke;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések;
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramár Rozália nyújt, a 06 (27) 620-615-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Jávorszky Ödön Városi Kórház címére történő megküldésével (2600
Vác, Argenti Döme tér 1–3.). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 2-17/2015., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”;
– személyesen: Kramár Rozália, Pest megye, 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás, Szakmai Kollégiumi állásfoglalás, helyi
Pályázat Elbíráló Bizottság javaslata, főigazgatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.javorszky.hu – 2015. december 10.
– a KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2015. december 10.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.) pályázatot hirdet szájsebész
szakorvos munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem;
– szakirányú szakorvosi végzettség;
– érvényes működési engedély;
– igazolás OONY-ba vételről, kamarai tagságról;
– 3 hónapnál nem régebbi e.b.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés, szakrendelőben szerzett tapasztalat.
A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (rendelési időpontok: hétfő du., szerda de.).
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. december. A pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Dr. Király Ferenc orvosigazgató nyújt a 06 (1) 3694-777/1695-ös telefonszámon.
Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az Újpesti
Egészségügyi Nonprofit Kft. címére (1043 Budapest, Görgey Artúr u. 30.).
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

Becsvölgye és Kustánszeg Községek Önkormányzata Képviselő-testületei pályázatot hirdetnek a
területi ellátási kötelezettséggel működő becsvölgyi háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak
vállalkozási formában történő ellátására, határozatlan időre.
A pályázatot meghirdető szerv neve: Becsvölgye Község Önkormányzata Képviselő-testülete (8985
Becsvölgye, Kopácsai út 35.). Kustánszeg Község Önkormányzata (8919 Kustánszeg, Kossuth utca 45.).
Munkakör és munkahely megnevezése:
– a Becsvölgye Virágos út 2. alatti felnőtt háziorvosi körzet-központhoz tartozó Becsvölgye és
Kustánszeg települések (együttes lakosság szám 1400 fő);
– a tevékenység vállalkozó háziorvosként látható el.
A tevékenység végzésének formája: területi ellátási kötelezettség mellett, vállalkozási formában.
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 praxis vállalkozási formában történő működtetése;
– 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.) Korm. rendeletben 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;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályáztató szolgálati lakást biztosít, amely a rendelővel egy épületben található.
A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– igazolás működési nyilvántartásba vételéről;
– a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– gyakorlat igazolása;
– a működtetési jog meglétét igazoló dokumentum másolata vagy igazolás a működtetési jog
megszerzési feltételeinek fennállásáról;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai és személyes önéletrajz;

– egészségi alkalmasság igazolása;
– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve alapító okirat,
cégbírósági bejegyzést igazoló okirat) másolata;
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a működési engedély kiadásához szükséges
feltételeket teljesíti;
– pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 20. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 10 napon belül.
A körzet elfoglalásának ideje: 2016. február 1.
A pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban, Bicsák
Richárd polgármesternek (8985. Becsvölgye, Kopácsai út 35.).
A zárt borítékra kérjük ráírni: „háziorvosi pályázat”.
További felvilágosítás kérhető: Bécs Tiborné Kustánszeg Község polgármestere [8919 Kustánszeg,
Kossuth utca 45., telefon: 06 (20) 344 7549]. Bicsák Richárd Becsvölgye Község polgármestere [8985
Becsvölgye, Kopácsai út 35., telefon: 06 (30) 417 4685].
A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Becsvölgye- Kustánszeg Község hivatalos honlapja:
www.becsvolgye.hu; www.kustanszeg.hu

