Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2016. EüK. 19. szám pályázati felhívás
hatályos: 2016.11.28 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. XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet az Érsebészeti Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai munkájának
tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltétel:
– sebész szakvizsga;
– érsebész szakvizsga;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is);
– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– szakmai, vezetői koncepció;
– erkölcsi bizonyítvány;
– határozat a működési nyilvántartásba vételről;
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a
pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján való
megjelenéstől (2016. november 14.) 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 pályázati anyagokat Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) Prof.
Dr. Bedros J. Róbert főigazgató részére kell postai úton benyújtani.
***
Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelőintézet, a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.) pályázatot hirdet
a Pszichiátriai és Addiktológiai Centrum centrumvezető/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, 2018. február 28-ig szól.
A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Gyáli út 17–19.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a centrum
munkájának megszervezése és zavartalan működésének biztosítása, irányítása. A rezidensek,
szakorvosjelöltek oktatása, a centrum oktatói tevékenységének koordinálása. Az osztály gazdasági
egyensúlyának megtartása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, orvostudományi, pszichiátriai szakvizsga;
– orvosi rehabilitáció pszichiátria területen szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– legalább 3–5 éves vezetői gyakorlat;
– tudományos munkásság;
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– pszichoterápia szakvizsga;
– tudományos fokozat;
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata (diploma, szakorvosi bizonyítvány/ok);
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével;
– az osztály vezetésére irányuló elképzelések, szakmai koncepció;
– egyéb ismereteket tanúsító okiratok, tudományos publikáció és egyéb prezentációk jegyzéke;
– alapnyilvántartás másolata;
– érvényes működési nyilvántartás másolata,

– MOK tagságról szóló igazolás,
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
– pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati eljárásban résztvevők pályázati anyagát
megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. március 1 napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 3.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Egyesített Szent István és Szent
László Kórház – Rendelőintézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Nagyvárad tér 1., Dr.
Vályi-Nagy István főigazgató címére). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 216-004/2016., valamint a munkakör megnevezését:
„centrumvezető/osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót
személyesen meghallgatja, továbbá a pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban történő
végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a szerint kerül elbírálásra. A vezetői
beosztás ellátására megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll,
vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján – 2016. december 2.
– Intézmény honlapján – 2016. december 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.eszk.hu honlapon szerezhet.
***
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
Patológiai Osztály osztályvezető főorvos.
Jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre – 3 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.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem, általános orvosi diploma, patológia szakvizsga, egészségügyi
alkalmasság, büntetlen előélet;
– legalább 10 éves vezetői tapasztalat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– cytopatológia szakvizsga, oktatói jártasság.
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. december 19.
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően elbírálásra kerülnek, a munkakör
2017. január 1-jétől betölthető.
Pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Dr. Papp Erzsébet orvosigazgató a 06 (82) 501300/1321-es telefonszámon.
***
Bács-Kiskun Megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) pályázati felhívása.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun Megyei Kórház (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.).
Munkakör megnevezése: Általános Sebészeti Osztály, osztályvezető főorvos.
Vezetői megbízását a főigazgató adja, és a munkáltatói jogkört, mint egyszemélyi felelős vezető
gyakorolja felette.

Feladata: Általános Sebészeti osztály vezetése, szakmai irányítása. A fekvő- és járóbeteg szakellátás
orvos szakmai feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka
feltételeinek biztosítása, jó interdisciplináris kapcsolatok kialakítása.
Pályázati feltételek:
Képesítési követelmények:
– orvostudományi egyetem;
– sebészeti szakképesítés.
Egyéb követelmények:
– több éves szakmai gyakorlat;
– rendszeres szakmai továbbképzés;
– vezetés területén szerzett gyakorlat (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia, szakrendelés vagy
önálló szakmai profil irányítása, koordinálása);
– tudományos tevékenység;
– egészségügyi menedzseri ismeretek illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való részvétel;
– nyelvismeret;
– büntetlen előélet.
A pályázat tartalmi követelményei:
– személyi és foglalkozási adatok;
– részletes szakmai élet bemutatása,
– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései;
– az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása;
– tudományos munkák jegyzéke;
– működési bizonyítvány, referenciák;
– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok;
– szakmai továbbképzésről szóló igazolások;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– működési Nyilvántartás igazolása;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és
megismerjék.

A „KÖZIGÁLLÁS” honlapon való publikálás dátuma: 2016. november 13.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.
Pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 15.
A munkakör legkorábban 2017. január 20. napjától tölthető be.
Bér: megegyezés tárgyát képezi.
A pályázati eljárás lefolytatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik.
A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Svébis Mihály főigazgató ad a 06 (76) 516-727-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának a címe: Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.).
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-a alapján pályázatot hirdet a
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Ortopédiai Sebészeti Osztály szakorvos vagy szakorvosjelölt
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szakorvos/szakorvosjelölt feladatok ellátása teljes
munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Egyéb juttatás:
– kiemelt bérezés;
– lakhatási támogatás biztosítása.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakvizsga/általános orvos diploma.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány);
– működési nyilvántartás igazolása;

– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 27.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével
(9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: Sz/2089-0/2016., valamint a munkakör megnevezését: „ortopédia
szakorvos/szakorvosjelölt”;
– személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 7.
A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a
munkáltató által a KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Körmendi Sebészeti Osztály sebész, traumatológus szakorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 9900 Körmend, Munkácsy u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szakorvosi feladatok ellátása teljes munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Egyéb juttatás:
– kiemelt bérezés;

– lakhatási támogatás biztosítása.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakvizsga/általános orvos diploma.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány);
– működési nyilvántartás igazolása;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 27.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével
(9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: Sz/2098-0/2016., valamint a munkakör megnevezését: „sebész,
traumatológus szakorvos”;
– személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 7.
A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH). A pályázati kiírás a
munkáltató által az KIH részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kh. Nonprofit Kft. pályázatot hirdet osztályvezető
gasztroenterológus főorvosi beosztás betöltésére. A munkaviszony teljes munkaidőre, határozatlan
időtartamra szól.
A vezetői megbízással járó feladat a járóbeteg-szakellátás keretében működő gasztroenterológiai
osztály vezetése, szakmai irányítása, zavartalan működésének biztosítása.

Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem;
– gasztroenterológia szakorvosi szakvizsga;
– érvényes státusz az ENKK működési nyilvántartásában és érvényes kamarai tagság;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Előny:
– legalább három éves vezetői gyakorlat.
A pályázatokat a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül várjuk.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt nyújt Lovas Katalin humánpolitikai osztályvezető
a 06 (30) 474-1440-es telefonszámon.
***
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Füzesgyarmati Gyógycentrum
Egészségügyi Szolgáltató vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig
szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 92.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: fizioterápiás
szakellátást végző költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátása. Munkáltatói jogkör gyakorlása a
költségvetési szerv közalkalmazottai felett. Kapcsolattartás a szakirányú állami és helyi
önkormányzati szervekkel. Folyamatos beszámolás a fenntartó felé a költségvetési szerv
működéséről.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség mesterképzési szakon szerzett
egészségügyi menedzser szakképesítés;
– egészségügyben szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– alap szintű MS Office (irodai alkalmazások);

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyben szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– diploma másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bere Károly, polgármester nyújt a 06 (66) 491268-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testületének címére
történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2314-3/2016., valamint a munkakör
megnevezését: „Gyógycentrum vezető”.
– személyesen: Dr. Blága János jegyző, Békés Megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. A
képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. §-ban előírt
képesítések és vezetői gyakorlat alól felmentést adhat, valamint fenntartja a jogot a pályázatok
érvénytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Füzesgyarmat Város honlapján www.fuzesgyarmat.hu – 2016. november 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 2.
***

A Tolna megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7.) felvételt hirdet az I.
Belgyógyászati Osztály osztályvezetői beosztás ellátására. Az osztályvezetői beosztás ellátására
vonatkozó megbízással egyidejűleg belgyógyász, kardiológus szakorvos munkakörbe kinevezhető.
Munkaköri feladatok:
– Jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a
munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
– Az I. Belgyógyászati Osztály és a hozzá tartozó járóbeteg szakrendelések és ambulanciák vezetése
és orvosszakmai irányítása.
– A szívbetegségek (infarktus, szívelégtelenség, ritmuszavarok, billentyűbetegségek) kezelésén túl a
kardiovaszkuláris prevenció megszervezése, a dyslipidemiák kezelése, hypertonia-gondozás.
– Együttműködés és szoros szakmai kapcsolat fenntartása a kórház többi osztályával, különös
tekintettel a szív-és érrendszeri betegségek egységes szemlélet szerinti gyógyításának
kézbentartására.
– A kórházban elfogadott szakmai irányelvek alapellátás felé történő közvetítése.
– A Kardiológiai Osztály orvosainak és szakdolgozóinak rendszeres képzése, továbbképzése – „lifelong learning” elve alapján. Fiatal orvosok, rezidensek szakmai mentorálása.
– Helyi és regionális szakmai rendezvények megszervezése, országos tudományos életben való aktív
részvétel.
– Hazai és nemzetközi szakmai társaságokkal partneri együttműködés, kapcsolattartás.
Vezetői készségek, képességek kompetenciák:
– innovatív szemlélet;
– teljesítmény-orientáltság;
– önálló döntéshozatali képesség;
– analizáló és szintetizáló gondolkodás;
– fejlett és magas szintű interperszonális készség;
– magas szintű képzési készség;
– fejlett kommunikációs készség.
Jelentkezés feltétele:
– orvosi diploma;
– belgyógyász és kardiológusi szakképesítés;
– szakvizsga után legalább 5 év gyakorlat;

– akut kardiológiai kórképek ellátásában szerzett jártasság (Koronária Őrző);
– oktatói gyakorlat, publikációs aktivitás.
Előnyt jelent:
– osztályvezetői gyakorlat;
– klinikai farmakológiai szakvizsga;
– licencvizsga/ák az alábbi területeken: hypertonologus, lipidologus, obezitologus diabetologus;
– hazai és nemzetközi szinten magas kapcsolati tőke;
– megszerzett vagy folyamatban lévő PhD. tudományos fokozat.
Jelentkezéshez csatolandó
– személyes dokumentumok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok
fénymásolata;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, alapnyilvántartásba történt felvétel
igazolásának másolata;
– MOK tagság igazolása, érvényes működési nyilvántartásról másolat;
– tudományos tevékenységek jegyzéke;
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a
jelentkezésben foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul;
– vezetői elképzelések, koncepció;
– referencia, amennyiben rendelkezik vele.
Az állás a benyújtott pályázat elbírálását követően 2017. január 2. napjával betölthető. Bérezés és
lakhatás támogatása megbeszélés szerint.
Pályázati határidő 2016. december 11. napja. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal portálján a
pályázat publikálásra kerül 2016. november 17. napján.
***
Zala Megyei Szent Rafael Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.) pályázatot hirdet
Infektológiai Osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az Infektológiai Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési
feladatok elvégzése,
– szakorvosi feladatok ellátása az Infektológiai Osztályon.
Illetmény és juttatások:
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés szerint.
– orvos-, illetve nővérszállói elhelyezési lehetőség.
Pályázati feltételek:
– infektológus szakorvos végzettség;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a végzettséget igazoló okiratok másolata;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program;
– erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: HEG/21/64/2016., valamint a munkakör megnevezését: Infektológiai osztály
osztályvezető főorvos, vagy

– e-mailben, a Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály részére a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail
címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu (2016. november 7.);
– www.zmkorhaz.hu (2016. november 3.).
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
A Mátrai Gyógyintézet (3233 Mátraháza) főigazgatója pályázatot hirdet határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban az alábbi állások betöltésére:
pulmonológus szakorvos
Feladata: munkaköri leírás alapján a szakorvosi végzettségének megfelelő gyógyító munka végzése,
aktív részvétel a pulmonológiai team munkájában.
Illetmény: kiemelt bérezés.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma megléte;
– tüdőgyógyász szakvizsga megléte;
– érvényes MOK tagság;
– OONY-ba történt felvétel;
– magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előny:
– orvosi rehabilitáció pulmonológia területén szakvizsga megléte vagy szakvizsga előtti állapot.
Csatolandó dokumentumok:
– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása, végzettséget igazoló okiratok másolata, pl.
egyetemi diploma, szakvizsga oklevél, az előnynél hivatkozott szakvizsga előtti állapot igazolása
(egyszerű másolatokban);
– szakmai önéletrajz.
Pályázati határidő: 2016. december 15.
általános orvos
Feladatai: az Intézet gyógyító munkájában való részvétel, a munkaköri leírásban foglaltak alapján a
kijelölt betegellátó osztályon orvosi tevékenység végzése. Aktív részvétel a pulmonológiai, a
bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában.
Illetmény: kiemelt bérezés.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma megléte;
– MOK tagság, felvétel az orvosok országos nyilvántartásába;
– magyar nyelvtudás;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Az állásra pályázhatnak friss diplomás orvosok is, akik a tüdőgyógyászat iránt érdeklődnek és vállalják
Intézetünkben a rezidensképzést, vagy már rezidensképzésben vesznek részt és Intézetünk
munkatársaként kívánják a rezidensképzést befejezni. Intézetünk a pulmonológus szakorvos képzést
és a szakvizsga megszerzését támogatja.
Csatolandó dokumentumok:
– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása;
– végzettséget igazoló okiratok másolata, pl. egyetemi diploma (egyszerű másolatban), szakmai
önéletrajz.
Pályázati határidő: 2016. december 15.
Mindkét pályázatra vonatkozó tudnivalók:
Pályázatok leadásának módja:
Levélben: 3233 Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet, Hrsz.: 7151. A borítékra kérjük ráírni: „Orvosi
álláspályázat”

Személyesen: Dr. Urbán László PhD, főigazgató részére, Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet,
adminisztrációs épület.
Egyéb információk: a munkakörök az elbírálást követően, 90 napos próbaidő kikötésével azonnal
betölthetőek. Igény esetén szolgálati elhelyezést, vagy szolgálati lakást biztosítunk.
A pályázathoz csatolni kell:
– nyilatkozatot a büntetlen előéletről (a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt felvétel
esetén kell benyújtani);
– beleegyező nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot
megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják.
A munkakörökkel kapcsolatos további információt Dr. Urbán László PhD főigazgató nyújt
munkanapokon 9–14 óra között a 06 (37) 574-505-ös telefonszámon.
A pályázatokkal kapcsolatban bővebb és irányadó adatok a kozigallas.hu honlapon találhatók.
Jász-Nagykun-Szolnok megye
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi u. 21.)
főigazgatója pályázatot hirdet az intézet Rendelőintézetének Szemészeti Szakrendelésén szemész
szakorvos, vagy szakvizsga előtt álló orvos által betölthető állásra.
Bérezés: a 2003. évi LXXXIV. törvény és a Kjt., illetve megegyezés szerint, foglalkoztatás határozatlan
időre, próbaidő kikötésével történik.
Érdeklődni lehet telefonon: Dr. Mózer Erzsébet Rendelőintézet vezető főorvosnál a 06 (56) 512-999es telefonszámon. A hirdetés KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelentetésének lejárati ideje: 2016.
december 15.
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
A Magyar Imre Kórház, Ajka (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet az alábbi osztályokra:
sürgősségi betegellátó osztály

szülészet-nőgyógyászati osztály
mozgásszervi rehabilitációs osztály
belgyógyászati osztály – gasztroenterológia szakterületre
traumatológiai osztály
sebészeti osztály
infektológiai osztály
neurológiai osztály
pathológiai osztály
pszichiátriai szakrendelés és gondozás
orvosi
állás betöltésére.
Az állás folyamatosan betölthető. Érdeklődni: Dr. Nyári Ildikó főigazgatónál a 06 (88) 521-124-es
telefonszámon.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai;
– MOK tagságot igazoló kártya másolata;
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék.
A pályázatot a Magyar Imre Kórház címén (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.), Dr. Nyári Ildikó főigazgatóhoz
lehet benyújtani.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2016. december 2-án jelenik meg. Az álláshirdetés jelentkezési
határideje: 2017. január 10.
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ (1072 Budapest, Nyár u. 7.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ Védőnői Szolgálat vezető védőnő 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: 1077 Budapest, Madách u. 2–4.
A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok: a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti feladatok
ellátása. A területi és iskola védőnők munkájának az irányítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, védőnői oklevél;
– védőnői területen szerzett legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség;
– MESZK tagság;
– érvényes működési engedély;
– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– védőnői területen szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű terhelhetőség;
– jó szintű kommunikációs képesség;
– jó szintű szervezőkészség;
– kiváló szintű pontosság, precizitás.
Előnyt jelentő kompetenciák:
– kiváló szintű problémamegoldó képesség;
– kiváló szintű stressztűrő képesség;
– kiváló szintű stratégiai gondolkodás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, motivációs levél, az iskolai végzettséget/képzettséget igazoló
bizonyítványok/oklevelek másolata;
– működési nyilvántartási engedély, illetve továbbképzési pontok igazolásának másolata;
– nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát bemutatja;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 12.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton dr. Jávorné Tóth Gabriella részére az allas@bjhuman.hu e-mail címen keresztül;
– személyesen: titkárság, 1072 Budapest, Nyár utca 7. II. emelet.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes
beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.bjhuman.hu – 2016. november 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés védőnő munkakörbe történik,
határozatlan időre, négy hónap próbaidő mellett. A határidő után, valamint a hiányosan beküldött
pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatban kérjük, bérigényét feltüntetni
szíveskedjék. Kérjük az e-mail tárgyába beírni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BJ/161-61/2016., valamint a beosztás megnevezését: „vezető védőnő”. A pályázó fenntartja a
pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Élelmezés élelmezésvezető beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A 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 intézet élelmezési
részlegének vezetése, irányítása. A betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a 37/2014.
(IV. 30) EMMI rendelet alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, dietetikus;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– hasonló területen szerzett legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– érvényes működési engedély;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– hatályos jogszabályok ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély másolata;
– 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: 2016. december 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska, gazdasági igazgató nyújt, a 06
(47) 525-304-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 20161018., valamint a beosztás megnevezését: „Élelmezésvezető”;

– elektronikus úton Lukács Piroska, gazdasági igazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen
keresztül;
– személyesen: Lukács Piroska, gazdasági igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság
állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2016. november 14.;
– Közigállás – 2016. november 14.;
– Munkáltató honlapja – 2016. november 8.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

