Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2016. EüK. 7. szám pályázati felhívás (hatályos: 2016.04.21 - )
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati
hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Budapest, Arany János
u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk
elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos
jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a
magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások).
A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az
Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy
266-9294) ad felvilágosítást.
A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati
határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában
a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való
megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján is megjelenő hirdetések esetén a
honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető
módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget
nem vállal.
Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában
juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem
vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a
Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának
időpontjáig.
***

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI,
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgatója a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 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 résztvevők megismerhetik.
Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a „KÖZIGÁLLÁS” portálon történő 2016. április 20-ai megjelenéstől
számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal.
A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert főigazgató részére postai úton kell benyújtani. Cím: 1115
Budapest, Tétényi út 12–16.
***
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói
tagkórházának II. Pszichiátriai Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának
megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– fekvőbeteg ellátásban szerzett ápolásvezetői– legalább 3–5 év vezetői 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. május 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
125/2016., 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. május 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2016. március 25.
***
A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.) főigazgatója a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szülészet-Nőgyógyászati 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, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi
feladatok ellátása teljes munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint megegyezés alapján rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szülész-nőgyógyász szakorvos;
– szakvizsgát követő legalább 5 éves szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– onkosebészetben, endoscopos sebészetben jártasság;

– oktatási tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány);
– működési nyilvántartás igazolása;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi
Oktatókórház címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/465-0/2016., valamint
a beosztás megnevezését: ”szülész-nőgyógyász szakorvos”. Személyesen: Prof. Dr. Nagy Lajos PhD,
Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.markusovszky.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az intézmény lakhatási lehetőséget
biztosít.
***
A Zala Megyei Kórház, a Pécsi Tudoményegyetem Oktatókórháza (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.)
pályázatot ír ki a Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvos állásra.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
Főbb feladatok:
– a Pszichiátriai Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési
feladatok elvégzése;
– szakorvosi feladatok ellátása a Pszichiátriai Osztályon.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés
szerint.

Juttatások: orvos-, illetve nővérszállói elhelyezési lehetőség.
Munkakör betöltésének feltételei:
– pszichiáter szakorvos végzettség;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, munkába álláskor szükséges
(erkölcsi bizonyítvány).
Munkakör betöltésénél előnyt jelent:
– vezetői tapasztalat.
A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a végzettséget igazoló okiratok másolata;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. június 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.
A pályázatot a Zala Megyei Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály Osztályvezetőjéhez kell
benyújtani.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni: „Pszichiátriai osztály osztályvezető főorvos pályázat”,
vagy
– elektronikus úton a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 13.
A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.) parancsnokának
pályázati felhívása a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Pszichiátriai Osztály osztályvezető
főorvos munkakör ellátására.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásról szóló
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Magyar Honvédség Egészségügyi
Központ, Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvosi munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:
A Pszichiátriai Osztály osztályvezető főorvos feladata: a pszichiátriai osztály felelős vezetőjeként
gyakorolja a pszichiátriai fekvőbeteg szakellátás területén a jogszabályokban és az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.
A munkakör közalkalmazottal tölthető be.
Munkavégzés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ I. számú telephelye: 1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 44.
A munkakör betöltésének várható ideje: nemzetbiztonsági ellenőrzést követően legkorábban 2016.
április 1.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet, magyar állampolgárság;
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– pszichiátriai, vagy neurológiai szakorvosi képesítés;
– legalább 5 éves középszintű szakmai és vezetői gyakorlat;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elnyerése esetén az osztályvezető főorvos munkakör betöltésének feltétele a Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzat fontos és bizalmas
munkakörökre vonatkozó melléklete alapján a szükséges biztonsági feltételeknek való megfelelés,
melynek vizsgálata a kinevezést megelőzően nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásával történik.
A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az osztályvezető főorvosi
munkakörrel történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– honvéd- és katasztrófa-orvostani szakvizsga;
– szakmai publikációk;
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga.
Kompetencia:
– csapatmunka, csapatépítő képesség;
– konfliktuskezelés, jó kapcsolatteremtő képesség;
– önállóság, határozott fellépés.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
– a Pszichiátriai Osztályra vonatkozó szakmai tervet és az osztályvezető főorvosi feladatkör ellátására
vonatkozó elgondolást;
– az osztályvezető főorvosi munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést
tanúsító okiratok közjegyzővel hitelesített másolatait;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély és aktuális működési engedély, valamint az orvosi kamarai
tagságot igazoló dokumentum másolatait;
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
– nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtásának tudomásulvételéről;
– nyilatkozat, melyben hozzájárul, hogy szakmai állásfoglalás céljából pályázati anyagát a MOK és a
Szakmai Kollégium felé megküldjük;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig
benyújtható;
– referenciákat;
– a pályázati anyagot tartalmazó CD-t.
Az osztályvezető főorvosi megbízás időtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan
időtartamú közalkalmazotti jogviszony jön létre, határozott időtartamra szóló vezetői megbízással.
Illetmény, juttatások: bérezés az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 1. számú mellékletében meghatározottak figyelembevételével kötött
megállapodás, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb a Nemzeti Közigazgatási Intézet, Közigazgatási
Személyügyi Szolgáltató Főosztályának kezelésében lévő internetes kiválasztási és pályáztatási
elektronikus oldalán történő megjelenést (2016. április 20.) követő 30. nap. Amennyiben az a nap
munkaszüneti nap, az azt követő munkanap 16.00-ig lehet benyújtani személyesen, vagy postai úton.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Magyar Honvédség Honvédkórház, Pszichiátriai Osztály,
osztályvezető főorvosi beosztására.”
A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: Magyar Honvédség Honvédkórház Személy és
Munkaügyi Osztály, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a pályázók személyes meghallgatására kerül sor a
jelentkezési határidő lejártát követő 15 napon belül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást
követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat titkosan kezelendő, azok
tartalma csak az érintettek előzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.
***

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) pályázatot hirdet
osztályvezető főorvosi állás betöltésére, Intézetünk Bőrgyógyászati Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és
határozott idejű vezetői megbízásra szól.
Pályázati feltételek:
– bőrgyógyászat szakvizsga;
– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– tudományos munkásság.
Előnyt jelent:
– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga;
– tudományos fokozat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– szakmai koncepció;
– diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítványok másolata;
– működési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó
ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése.
Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Pályázati határidő: a megjelenést követő 30 nap.

A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató. Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143
Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 nap.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, II., Dózsa Gy. u. 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet Fül-orr-gégészeti Osztályára, osztályvezető főorvosi beosztásra, fül-orr-gégész szakorvosi
munkakör ellátása mellett.
Pályázati feltétel:
– fül-orr-gégész szakvizsga,
– 10 éves szakorvosi gyakorlat.
Előnyt jelent:
– tudományos fokozat;
– audiológiai szakvizsga;
– idegen nyelv ismerete.
A bérezésre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Feladata: a fekvőbeteg osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakellátás munkájának vezetése és
irányítása.
A jelentkezéshez csatolandók:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– előadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.

Jelentkezési határidő: 2016. május 10.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a „KÖZKIGÁLLÁS” honlapján is megtekinthető 2016. május 1-jétől.
Garzon házban férőhelyet biztosítunk.
A pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-469.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat fül-orr-gégész osztályvezető főorvosi álláshelyre”.
Budapest
Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. (1043 Budapest, Görgey Artúr út 30.) pályázatot hirdet
szemész szakorvos
szájsebész szakorvos
nőgyógyász szakorvos
ortopéd szakorvos
reumatológus 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)
369-4777/1695-ös telefonszámon.
Önéletrajzát várjuk az orvosigazgato@ujpestiszakrendelo.hu e-mail címre vagy postai úton az Újpesti
Egészségügyi Nonprofit Kft. címére: 1043 Budapest, Görgey Artúr út 30.
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvőbeteg Osztályra: belgyógyász (kardiológus, haematológus, gasztroenterológus), fül-orr-gégész,
idegsebész, neurológus, onkológus, pszichiáter, sebész, szülész-nőgyógyász, traumatológus,
tüdőgyógyász szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
radiológus szakvizsgával rendelkező szakorvos részére.
Sürgősségi Osztályra:
oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos részére.
Az idegsebész valamint az oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvos munkakörbe várjuk egyéb
jogviszonyban foglalkoztatott szakorvosok jelentkezését is (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású
jogviszony).
Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk.
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 2016. május 1-jétől.
A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”.
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (7100 Szekszárd,
Vörösmarty u. 5.) pályázati felhívása.
Munkahely és munkakör megnevezése: házi gyermekorvos.
Munkavégzés helye: 7100 Szekszárd, Kandó K. út 10.
Pályázati feltételek:

– büntetlen előélet;
– csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítés, az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000.
évi II. törvényben, e törvény végrehajtásról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben
előírt feltételek megléte;
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve letelepedett státusz.
A pályázathoz csatolni kell:
– szakirányú végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolatát;
– részletes személyi és szakmai önéletrajzot;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik, a pályázatát a Szociális Egészségügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület nyílt
vagy zárt ülésen tárgyalja;
– MOK tagsági igazolást.
A pályázat benyújtásának helye: SZMJV Önkormányzata, Ács Rezső polgármesterhez (7100
Szekszárd, Béla király tér 8.).
Egyéb információk:
– A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések
megkötése alapján.
– A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 4.
– Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejáratát követő képviselő-testületi ülés.
– Az állás betölthető: 2016. július 1.
– További információ kérhető: Dölles Lászlóné intézményvezetőtől a 06 (30) 458-6344-es
telefonszámon.
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA

A Humán Szolgáltató Intézet (8000 Székesfehérvár, Ady E. u. 8.) pályázatot hirdet a következő állás
betöltésére:
Munkahely és munkakör megnevezése: védőnő.
– 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet szerinti területi védőnői feladatok;
– közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan időre.
Pályázati feltétel:
– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma;
– felhasználó szintű MS Windows NT/2000/XP.
A pályázathoz- csatolandó:
– részletes, szakmai végzettséget is tartalmazó önéletrajz;
– egészségügyi alkalmasság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Előnyt jelent:
– területi védőnőként szerzett gyakorlat.
Egyéb információk:
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 27.
Pályázatok benyújtása: postai úton Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Humán
Szolgáltató Intézet (8000 Székesfehérvár, Ady Endre u. 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni: M004/2016
azonosító számot és a munkakör megnevezését „védőnő”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 10.
A munkakör legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A „KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés megjelenése: 2016. április 6.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Érd Megyei Jogú Város (2030 Érd, Alsó u. 1.) polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény Gazdasági Igazgatóság gazdasági vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
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: Pest megye, 2030 Érd, Felső u. 39–41.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ban
meghatározott feladatok ellátása az önállóan működő és gazdálkodó Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény vonatkozásában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, és a
24/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola;
– 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerinti felsőoktatásban szerzett végzettség
és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel
vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy gazdasági vezetői,
belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –
, vagy
– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok
ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint
mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel
kell rendelkeznie;
– a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a
vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.)
EüM rendelet 5. § (1) bekezdés
b) pontjában foglaltaknak megfelelően legalább 3 éves vezetői gyakorlat, ennek hiányában ez alóli
mentesítési kérelem a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakra történő
hivatkozással;
– szakirányú végzettségnek megfelelő munkakörben legalább 3 éves szakmai tapasztalat;
– magasabb vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető;
– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– költségvetési intézményi gazdálkodásban szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat,
– KIRA program ismerete,
– egészségügyi végzettség,
– CT-EcoStat program ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajzot;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– iskolai végzettséget tanúsító diploma, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolatát;
– a nyilvántartásba vételt igazoló okirat(ok) másolatát;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozatát a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kőszegi Gábor nyújt a 06 (23) 365-600-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével
(2030 Érd, Alsó utca 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 14/934/5/2016., valamint a beosztás megnevezését: ”gazdasági vezető”. A pályázatokat
postai úton, a mellékletekkel együtt 3 nyomtatott példányban kérjük benyújtani.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.erd.hu – 2016. március 21.
– Érdi Újság.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A beosztás betöltéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § d) pontja alapján Érd
Megyei Jogú Város Polgármestere dönt. A pályázókat a döntést megelőzően a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdésében, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak

megfelelően létrehozott legalább 3 fős bizottság hallgatja meg. Közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos
próbaidővel, határozatlan időre szól.
***
Margit Kórház Pásztó (3060 Pásztó, Semmelweis u. 15–17.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet élelmezés osztályvezető beosztás
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: határozott időre maximum 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Élelmezési osztály munkájának irányítása és ellenőrzése,
szervezése. Betegek, alkalmazottak, egyéb ellátottak élelmezési feladataival kapcsolatos teendők
ellátása. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.)
EMMI rendelet alkalmazása. Felel az ételek korszerű elkészítéséért, nyersanyag ellátásáért,
szállításának megszervezéséért. Étlapkészítés, tápanyagszámítás, élelmezési kalkuláció, nyersanyag
kiszabatok készítése. Bevezetendő HACCP rendszer működtetése. A’la-carte étterem és Kávézó
működtetése. Elvégzi az ügyviteli és adminisztrációs feladatokat.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
KSZ rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– középiskola/gimnázium, élelmiszeripari analitikus-, technikus, élelmezésvezető, élelmezési
menedzser, vagy ezzel egyenértékű végzettség;
– élelmezés területén szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– felhasználói szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret;
– közétkeztetés területén szerzett tapasztalat;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– felsőfokú iskolai végzettség (kereskedelmi, vendéglátóipari, élelmiszeripari, dietetikus),
– egészségügyi élelmezési területen szerzett tapasztalat,

– HACCP rendszer bevezetésében és működtetésében szerzett tapasztalat,
– CT-EcoSTAT rendszer ismerete és/vagy gyakorlati tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű problémamegoldó képesség;
– kiváló szintű kommunikációs képesség;
– kiváló szintű gyors alkalmazkodás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– önéletrajz, diploma, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
– motivációs levél,
– nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a bíráló bizottság tagjai megismerhetik,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetettek nyilvántartásában nem
szerepel és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, vagy a kérelem benyújtásának igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Boczek Tibor főigazgató nyújt, a 06 (70)
521-1772-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a Margit Kórház Pásztó címére (3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati azonosító számot: 239-7/2016., valamint a beosztás megnevezését:
Élelmezési osztályvezető,
– elektronikus úton a Margit Kórház Pásztó részére, a munkaugy@pkorhaz.hu e-mail címre, kérjük a
tárgyban a munkakör megnevezését feltüntetni a mellékletek csatolásával.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Pásztó Városi Televízió;
– Margit Kórház Pásztó honlapja: www.pkorhaz.hu.
A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2016. április 11.

