Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2017. EüK. 4. szám pályázati felhívás
hatályos: 2017.03.07 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 KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenéstől (2017. február 20.)
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.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati tagkórházának Belgyógyászati Osztálya
osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának
megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– középfokú képesítés, középfokú egészségügyi végzettség;
– fekvőbeteg-ellátásban megszerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegennyelv ismerete;
– folyamatban lévő ápoló (Bsc) képzés.
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 2017. május 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 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. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55/2017., 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: 2017. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2017. február 17.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati tagkórházának Krónikus Osztálya osztályvezető
ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának
megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– fekvőbeteg-ellátásban megszerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– egyetem, okleveles ápoló végzettség;
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegennyelv 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 2017. május 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 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. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2017., 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: 2017. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2017. február 17.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati és Vásárosnaményi tagkórháza vezető
asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: vezetői feladatai
kiterjednek a Központi Orvosírnok Csoport és a Betegfelvételi Iroda (fehérgyarmati és
vásárosnaményi telephely) munkatársainak tekintetében. Feladata a fenti szervezeti egységek
szakdolgozóinak és munkatársainak az irányítása, szakmai felügyelete, a szakmai munka fejlesztése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, egészségügyi ügyvitelszervező végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegennyelv 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 2017. május 1. napjától
tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 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. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56/2017., valamint a munkakör megnevezését:
„vezető asszisztens”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2017. február 17.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi tagkórháza Telephelyi orvosigazgató- helyettes
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: orvos-szakmai
irányelvek meghatározása, betartatása és ellenőrzése. A tagintézmény fekvő- és járóbeteg
ellátásának orvos-szakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése. Együttműködés a tagintézmény ápolás
irányításával. Az egészségügyi ellátás finanszírozásának folyamatos figyelemmel követése és ennek
függvényében az orvos-szakmai hatékonyság és gazdaságossági szempontok kidolgozása és
érvényesítése. Rövid-, közép- és hosszú távú szakmai, fejlesztési és integrációs koncepciók kialakítása
és az SZSZBMK stratégiai tervéhez illesztése. A szakorvosok számára a tagintézmény és az osztály
struktúrájába illeszthető szakmai specializáció tárgyi és személyi lehetőségeinek kialakítása,
szakmailag elvárható támogatása. Az orvosi tevékenységek teljesítményének, a finanszírozási és
betegforgalmi mutatóinak a figyelemmel kísérése, az orvos szakmai vezetés által előírt elvárások
teljesülésének ellenőrzése, eltérés esetén a szükséges intézkedések végrehajtása. Betegjogok
érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, betegjogi képviselővel való kapcsolattartás.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, orvostudományi diploma, szakvizsga;
– szakorvosi 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos fokozat;
– orvos-közgazdász irányú képesítés;
– idegennyelv ismerete;
– tudományos munkában való részvétel;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte;
– kiváló kommunikációs, problémamegoldó készség;
– rendszerszemlélet;
– egészségügyi kontrolling szemlélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program az orvos-szakmai terület vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. április 17. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 27.

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. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2017., valamint a munkakör megnevezését:
„Telephelyi Orvosigazgató-helyettes”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2017. február 20.
***
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot
hirdet Infektológiai járóbeteg-ellátás csoportvezető főorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben,
főorvosi/szakorvosi munkakörre történik.
Az csoportvezetői főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a járóbeteg ellátás
munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi-, és szervezési
tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó feladatok ellátása.
Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény
rendelkezései alapján illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– fertőző betegségek szakvizsga;
– legalább 5 éves vezetői tapasztalat;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– tudományos fokozat;
– idegennyelv ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló oklevelek másolata;
– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás másolata;
– publikációs jegyzékek;
– kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató nyújt, a 06
(99) 514-243-as, illetve dr. Zsirai Erzsébet igazgatási főosztályvezető a 06 (99) 514-398-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet címére (9400 Sopron, Győri u. 15.), 6 egyező példányban történő megküldésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2017. március 1.
– KÖZIGÁLLÁS honlapon: 2017. március 1.
– ÁEEK honlapján: 2017. március 1.
***

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.)
főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe:
Foglalkozás-egészségügyi szolgálathoz: szakorvos munkakörbe.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi diploma;
– foglalkozás-egészségügyi szakvizsga;
– büntetlen előélet, graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat.
Előny:
– egyéb, ráépített szakvizsga, tudományos minősítés, idegennyelv tárgyalás és oktatásszintű
ismerete.
A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai elképzelések, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.
Bérezés: Kjt. szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 31.
Az állás betölthető: 2017. április 15.
Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál.
A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.
3.).
***
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.)
főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe:
Szülészet-nőgyógyászati osztályra: szakorvos munkakörbe.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi diploma;
– szülészet-nőgyógyászat szakvizsga;
– büntetlen előélet, graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat.

Előny:
– egyéb, ráépített szakvizsga;
– tudományos minősítés;
– idegennyelv tárgyalás és oktatásszintű ismerete.
A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai elképzelések;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.
Bérezés: Kjt. szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 31.
Az állás betölthető: 2017. április 15.
Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál.
A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.
3.).
***
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.)
főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe:
Belgyógyászati osztályra: szakorvos munkakörbe.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi diploma;
– belgyógyászat szakvizsga;
– büntetlen előélet;
– graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat.
Előny:
– egyéb, ráépített szakvizsga;
– tudományos minősítés, idegennyelv tárgyalás és oktatásszintű ismerete.

A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai elképzelések, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.
Bérezés: Kjt. szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 31.
Az állás betölthető: 2017. április 15.
Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál
A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.
3.).
***
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.)
főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe:
Reumatológia osztályra: szakorvos munkakörbe.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi diploma;
– reumatológia szakvizsga;
– büntetlen előélet;
– graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat.
Előny:
– egyéb, ráépített szakvizsga;
– tudományos minősítés;
– idegennyelv tárgyalás és oktatásszintű ismerete.
A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai elképzelések;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.
Bérezés: Kjt. szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 31.
Az állás betölthető: 2017. április 15.
Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál
A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.
3.).
***
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.)
főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe:
Pszichiátria osztályra: szakorvos munkakörbe.
Pályázati feltételek: orvostudományi egyetemi diploma, pszichiátria szakvizsga, büntetlen előélet,
graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat.
Előny:
– egyéb, ráépített szakvizsga;
– tudományos minősítés;
– idegennyelv tárgyalás és oktatásszintű ismerete.
A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai elképzelések;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.
Bérezés: Kjt. szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 31.
Az állás betölthető: 2017. április 15.
Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál.

A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.
3.).
***
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.)
főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe:
Sebészeti osztályra: szakorvos munkakörbe.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi diploma;
– sebészet szakvizsga;
– büntetlen előélet;
– graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat.
Előny:
– egyéb, ráépített szakvizsga;
– tudományos minősítés;
– idegennyelv tárgyalás és oktatásszintű ismerete.
A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai elképzelések;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.
Bérezés: Kjt. szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 31.
Az állás betölthető: 2017. április 15.
Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál.
A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.
3.).
***

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.)
főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe:
Érsebészeti osztályra: szakorvos munkakörbe.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi diploma;
– érsebészet szakvizsga;
– büntetlen előélet;
– graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat.
Előny:
– egyéb, ráépített szakvizsga;
– tudományos minősítés;
– idegennyelv tárgyalás és oktatásszintű ismerete.
A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai elképzelések;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.
Bérezés: Kjt. szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 31.
Az állás betölthető: 2017. április 15.
Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál.
A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.
3.).
***
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.)
főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe:
Hematológia osztályra: szakorvos munkakörbe.
Pályázati feltételek:

– orvostudományi egyetemi diploma;
– hematológia szakvizsga;
– büntetlen előélet;
– graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat.
Előny:
– egyéb, ráépített szakvizsga;
– tudományos minősítés, idegennyelv tárgyalás és oktatásszintű ismerete.
A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai elképzelések;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.
Bérezés: Kjt. szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 31.
Az állás betölthető: 2017. április 15.
Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál
A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.
3.).
***
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.)
főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe:
Infektológia osztályra: szakorvos munkakörbe.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi diploma;
– infektológia szakvizsga;
– büntetlen előélet;
– graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat.

Előny:
– egyéb, ráépített szakvizsga;
– tudományos minősítés;
– idegennyelv tárgyalás és oktatásszintű ismerete.
A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai elképzelések;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.
Bérezés: Kjt. szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 31.
Az állás betölthető: 2017. április 15.
Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál.
A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.
3.).
***
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.)
főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe:
Gasztroenterológia osztályra: szakorvos munkakörbe.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi diploma;
– gasztroenterológia szakvizsga;
– büntetlen előélet;
– graduális és posztgraduális oktatásban szerzett tapasztalat.
Előny:
– egyéb, ráépített szakvizsga;
– tudományos minősítés;

– idegennyelv tárgyalás és oktatásszintű ismerete.
A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai elképzelések;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.
Bérezés: Kjt. szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2017. március 31.
Az állás betölthető: 2017. április 15.
Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál.
A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.
3.).
***
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 Pszichiátriai Osztály Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai
Gondozó pszichiáter/gyermekpszichiáter/pszichológus munkakörök betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: pszichiáter/gyermekpszichiáter/pszichológus feladatok
ellátása teljes munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: egyetem, szakorvos vagy szakorvos jelölt/pszichológus diploma.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (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: 2017. április 3.
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/240-1/2017., valamint a
munkakör megnevezését: „pszichiáter, gyermekpszichiáter, pszichológus”.
Személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 24.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 10.
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovkszky L. u. 5.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Reumatológiai Osztály szakorvos vagy szakorvos-jelölt
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvos/szakorvosjelölt 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, szakvizsga/általános orvos diploma.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 3.
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/240-1/2017., valamint a
munkakör megnevezését: „szakorvos vagy szakorvos-jelölt”. Személyesen: Dr. Káldy Zoltán, Vas
megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 24.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató kiemelt bérezést és lakhatási
támogatást biztosít.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete (1173 Budapest,
Pesti u. 165.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § rendelkezései
alapján pályázatot hirdet az Rákosmenti Védőnői Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető)
beosztása ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. napjától 2022.
június 30. napjáig szól, 4 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást
az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A munkavégzés helye: 1173 Budapest, Ferihegyi út 81.
A munkakörbe tartozó illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény vezetője
felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói
jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében, képviseli az intézményt, és dönt az intézmény
működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, szabályzat nem utal más
hatáskörébe. Az intézmény vezetője felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, felel továbbá a
rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és ellátásáért, az
egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, az intézmény által
biztosított szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakmai etika
normáinak betartásáért és betartatásáért.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai szintű védőnői szakképzettség;
– legalább 5 év védőnői munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– önkormányzati fenntartású intézmény vezetése során szerzett tapasztalat.
A pályázat tartalmi követelményei, a pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok,
igazolások:
– a személyi adatokat tartalmazó, valamint a szakmai és a vezetői gyakorlatot is igazoló részletes
szakmai önéletrajz;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata;
– a végzettségeket, szakképzettségeket igazoló oklevelek másolata;
– a pályázati eljárással összefüggésben a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez
történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat;
– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (7) bekezdésének e) pontjában meghatározott
nyilatkozat;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján a pályázó kéri-e a Képviselő-testület zárt
ülésének tartását a döntés meghozatala során.
Az intézményvezetői állás betölthetőségének várható időpontja és feltétele: az intézményvezetői
állás 2017. július 1. napjától tölthető be.
Az intézményvezetőt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a benyújtási határidő a pályázati felhívásnak a
https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történt közzétételétől (2017. február 13.) számított 45.
nap, 2017. március 30.
A pályázatok benyújtásának formája, helye illetve módja:
– postai úton, a pályázatnak Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Iroda Szociális és Egészségügyi Csoport címre történő megküldésével (1173 Budapest,
Pesti út 165.);
– vagy személyesen a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Csoportján, ügyfélfogadási időben.
A pályázatot papír alapon, lezárt borítékban, egy példányban, „Intézményvezetői pályázat –
Rákosmenti Védőnői Szolgálat” megjelöléssel kell benyújtani. A lezárt borítékon feltüntetendő
azonosító szám: „SzK-4/1/2017”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.
A pályázati kiírás elsődleges közzétételének helye, ideje:

A https://kozigallas.gov.hu oldalon történt publikálás időpontja: 2017. február 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának honlapján (www.rakosmente.hu) a közzététel időpontja: 2017. február 13.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.rakosmente.hu honlapon szerezhető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pádár Gabriella csoportvezető nyújt a 06 (1)
253-3335-ös telefonszámon.
***
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) pályázatot hirdet a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján az Egyesített
Egészségügyi Intézmények (7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 2.) főigazgatói (magasabb vezető)
beosztásának ellátására.
Az intézményvezető által ellátandó feladat: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában
működő Egyesített Egészségügyi Intézmények tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése,
irányítása és ellenőrzése.
A főigazgató egyszemélyi felelős vezetőként irányítja az Egyesített Egészségügyi Intézményeket,
tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában számára biztosított jogköröket.
Az intézmény által biztosított ellátási formák: alapellátás (védőnői, iskola-egészségügyi ellátás),
szakorvosi járóbeteg-ellátás/ gondozás.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– tizennyolcadik életévét betöltött;
– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy 2013. szeptember 1-je
előtt szerzett egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy az egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés;
– legalább ötéves vezetői gyakorlat;
– cselekvőképesség;
– egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság.
A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy a főigazgatói munkakörrel
történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.
Előnyt jelent:
– közgazdaságtudományi végzettség;

– vezetői gyakorlat önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– a képesítést igazoló okiratok másolata;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság
alatt;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a benyújtott pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető-e;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi üléseken a pályázó nyílt vagy zárt
ülés tartását kéri.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól,
újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 5 év.
A megbízás kezdő napja: előreláthatólag 2017. június 1.
A munkavégzés helye: 7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 2.
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS internetes oldalon történő megjelenést követő
30 nap (a közzététel időpontja: 2017. február 27.)
A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad Egyed Csaba, az intézmény gazdasági igazgatója a 06 (72)
523-501-es telefonszámon.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat benyújtásának helye és módja: postai úton, a pályázat Pécs Megyei Jogú Város
Önkormányzata címére (Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Humán Főosztály 7621 Pécs,
Széchenyi tér 1.), zárt borítékban, „Pályázat az Egyesített Egészségügyi Intézmények magasabb
vezetői, főigazgatói beosztásának ellátására” megjelöléssel egy eredeti, továbbá egy másolati
példányban kell benyújtani és elektronikus úton a varga-pal.viktoria@ph.pecs.hu e-mail címre kell
megküldeni.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által
létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül. A bizottság
írásba foglalt véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója a pályázati határidő lejártát
követő hatvan napon belül dönt a magasabb vezető személyéről.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
KÖZIGÁLLÁS honlapja, Egészségügyi Közlöny, Pécsi Hírek, Pécs város honlapja.
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán
Főosztályon, dr. Osztásné dr. Varga-Pál Viktóriától [7621 Pécs, Széchenyi tér 1., tel.: 06 (72) 533-853].
***
A Siófoki Kórház-Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Fül-Orr-Gégészeti Osztály
osztályvezető főorvos 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: Somogy megye, 8600 Siófok, Semmelweis utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Fül-Orr-Gégészeti
Osztály, a hozzá tartozó szakrendelés és ambulancia munkájának szervezése és zavartalan
működésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, fül-orr-gégészet szakvizsga;
– szakorvosi 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– magyar nyelvtudás;
– alap- és működési nyilvántartásba vétel;
– kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– audiológia szakvizsga;
– laser műtétek végzésében való jártasság – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– alvásvizsgálatok végzésében való jártasság – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez;
– alap- és működési nyilvántartásba vétel igazolása;
– kamarai tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Inczeffy István főigazgató nyújt, a 06 (84)
310 510-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Siófoki Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (8600
Siófok, Semmelweis utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 31-2/2017., valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos.
vagy
– személyesen: Dr. Inczeffy István főigazgató, Somogy megye, 8600 Siófok, Semmelweis utca 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu, 2017. február 17.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.siokorhaz.hu honlapon szerezhet.
***

Zala Megyei Szent Rafael Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1.) pályázatot hirdet Sürgősségi
Betegellátó Osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– a Sürgősségi Betegellátó Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és
értékelési feladatok elvégzése;
– szakorvosi feladatok ellátása a Sürgősségi Betegellátó Osztályon.
Illetmény és juttatások:
– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve megegyezés szerint;
– orvos-, illetve nővérszállói elhelyezési lehetőség.
Pályázati feltételek:
– belgyógyászat vagy sürgősségi orvostan vagy oxyológia vagy aneszteziológia és intenzív terápiás
szakvizsga;
– 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. április 3.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 17.

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/49/28/2017., valamint a munkakör megnevezését: „SBO 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. március 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu (2017. február 17.);
– www.zmkorhaz.hu (2017. február 13.).
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.)
pályázatot ír ki Sátoraljaújhely VII. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak
vállalkozási formában történő ellátására, területi ellátási kötelezettséggel.
Munkakör és munkahely megnevezése: a VII. számú háziorvosi körzethez tartozó felnőtt lakosság
ellátása, a 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 14. alatti rendelőben.
A tevékenység magában foglalja a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeletben való részvételt,
mely jelenleg vállalkozás útján kerül ellátásra, így az ügyelet vállalása a háziorvostól függ.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben
valamint annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII .23.) Korm. rendeletben továbbá az egészségügyi
szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló
96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek,
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;

– a működtetési jog engedélyezési feltételeinek megléte.
A pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát;
– részletes személyi és szakmai önéletrajzot;
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, illetve annak megkérését igazoló
feladóvevény másolatát;
– Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolás másolatát;
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas
vállalkozás esetén az Alapító okirat/cégbírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata);
– a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik;
– egészségügyi alkalmassági igazolás;
– a Járási Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által a működtetési jog engedélyezés feltételei
meglétének igazolását.
Pályázat benyújtásának helye: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat, 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth
tér 5.
A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Egyéb információk: a praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges
szerződések megkötése napján.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenést (2017. február
17.) követő 60. nap.
Elbírálási határidő: a pályázati határidő lejártát követő testületi ülés.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
További információ kérhető: Csernai Ferencnétől, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökétől
[mobil: 06 (30) 768-0172], Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyzőtől [t.: 06 (47) 525-109, mobil:
06 (30) 995-8547].
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi u. 21.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
traumatológus szakorvos vagy szakvizsga előtt álló traumatológus munkakör ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: a fekvőbeteg osztályon és szakambulanciákon orvosi és
orvosi ügyeleti feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi diploma;
– ortopédiai-traumatológiai szakvizsga;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség, kamarai tagság,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként az általános dokumentumokon felül benyújtandó:
– önéletrajz;
– diploma másolata;
– szakorvosi képesítés másolata;
– határozat az orvosok alapnyilvántartásába vételéről;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20. §-ra vonatkozóan;
– nyilatkozat a személyes adatok kezelésére.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tölgyes Anna mb. főigazgató nyújt, a 06
(56) 503-710-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tószegi út 21.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG 583-1/2017.,
valamint a munkakör megnevezését: „traumatológus szakorvos vagy szakvizsga előtt álló”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás, pályázatot elbíráló bizottság
javaslata, főigazgatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– ÁEEK honlapján (www.aeek.hu);
– Intézmény honlapján (www.hetenyikorhaz.hu);
– Magyar Orvosi Kamara honlapján (www.mok.hu).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatokat Dr. Tölgyes Anna mb.
főigazgatónak címezve kell benyújtani.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hetenyikorhaz.hu honlapon szerezhet.
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA
Örkény Városi Önkormányzat (2377 Örkény, Kossuth L. u. 2.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Örkény Városi Önkormányzat iskolai
védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.
A munkavégzés helye:

– Pest megye, 2377 Örkény, Bartók Béla utca 53.
– Pest megye, 2377 Örkény, Fő utca 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.)
NM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél;
– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács István polgármester nyújt, a 06 (29)
310-032-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Örkény Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (2377
Örkény, Kossuth Lajos utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 2215/2014/Iktk, valamint a munkakör megnevezését: „iskolai védőnő”.
vagy
– személyesen: Kovács István polgármester, Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Mi Újság Örkényen c. folyóirat;
– Örkény Város honlapja.
***

Örkény Városi Önkormányzat (2377 Örkény, Kossuth L. u. 2.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Egészségügyi Központ védőnő munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 37/B.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.)
ESzCsM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása Örkény Város közigazgatási területén.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevél;
– végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács István polgármester nyújt, a 06 (29)
310-032-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Örkény Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (2377
Örkény, Kossuth Lajos utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 2215/2014/Iktk, valamint a munkakör megnevezését: „védőnő”.
– személyesen: Kovács István polgármester, Pest megye, 2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Mi Úság Örkényen c. folyóirat;

– Örkény Város honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: betölthető állások száma: 2.

