Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
hatályos: 2017.06.26 –
2017. EüK. 10 szám pályázati felhívás
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati
hirdetményeket közvetlenül a szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Budapest, Arany János
u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk
elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos
jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a
magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások).
A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az
Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy
266-9294) ad felvilágosítást.
A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati
határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában
a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való
megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján is megjelenő hirdetések esetén a
honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
A szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető
módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget
nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos
formában juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések
közzétételét nem vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a
szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának
időpontjáig.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI,
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati 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;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz, motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 137/2017., 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. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2017. június 9.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fehérgyarmati
tagkórházának Sürgősségi Betegellátó Osztálya osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 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:
– egyetem, oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy sürgősségi orvostan, vagy oxyológia szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;

– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 140/2017., valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2017. június 9.
***
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (6725 Szeged, Tisza Lajos krt.
107.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet szervezetfejlesztési osztályvezető beosztás betöltésére.
A vezetői megbízás megnevezése: szervezetfejlesztési osztályvezető.
A közalkalmazotti munkakör megnevezése: egészségügyi ügyvitelszervező.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott, 4 év időtartamra szól, de legfeljebb a
hatvanötödik életév betöltéséig.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 óra.
A munkavégzés helye: Szeged, Tisza Lajos körút 107.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: képzettségének, végzettségének megfelelően kinevezett
munkakör szerint.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szervezetfejlesztési osztályvezető vezeti a Klinikai
Központ Stratégiai Igazgatóság Szervezetfejlesztési Osztályát, koordinálja a Klinikai Központ
információbiztonsági, minőségirányítási és szervezetfejlesztési feladatait, ezen belül feladata
különösen:
– a Szervezetfejlesztési Osztály szakmai vezetése, munkájának irányítása,
– az Integrált Irányítási Rendszer működésének, fejlesztésének koordinálása az ISO 9001 és ISO/IEC
27001 szabványokban és a Magyar Egészségügyi Ellátási Standardokban, továbbá a BELLA kórházi
akkreditációs programban foglalt követelmények alapulvételével,
– a Klinikai Központ stratégiai- és intézményfejlesztési terveinek, koncepcióinak kidolgozása,
döntésre történő előkészítése és azok folyamatos aktualizálása, a stratégiai prioritásokhoz, célokhoz
és akciókhoz kapcsolódó Klinikai Központ szintű indikátorok meghatározása és azok monitorozása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a SZTE Kollektív Szerződés rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– mérnöki vagy gazdasági, vagy egészségügyi egyetemi végzettség,
– vezető auditori képesítés ISO 9001 szabvány szerint,
– belső auditori képesítés ISO 27001 és MEES standardok szerint,
– kockázatmenedzseri képesítés,
– fekvő- és járóbeteg-ellátást nyújtó intézményben szerzett legalább 5 éves igazgatási tapasztalat,
– legalább 5 év vezetésben szerzett tapasztalat,
– Szegedi Tudományegyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony, ennek hiányában a vezetői
megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezés,
– széles körű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek,
– magyar állampolgárság,

– büntetlen előélet.
A szervezetfejlesztési osztályvezető beosztás betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel
jár.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– angol középfokú, „C” típusú nyelvvizsga,
– felsőoktatási környezetben szerzett munkatapasztalat,
– BELLA belső koordinátori képesítés,
– belső auditori képesítés MSZ EN 15224 szabvány szerint.
Elvárt kompetenciák:
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte,
– kiváló kommunikációs képesség,
– terhelhetőség, együttműködési készség,
– stratégiai és rendszerszemlélet az egészségügyi ellátás szervezésében,
– visio és/vagy egyéb folyamatábrázoló szoftverek ismerete, feladatkezelő alkalmazás ismerete, Prezi
ismerete, statisztikai és kiértékelő szoftverek ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai adatlap;
– motivációs levél;
– pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– pályázó vezetői koncepciójáról, terveiről szóló összefoglalója;
– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolatai;
– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok (munkáltatói igazolások);
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi nyilvántartási rendszer
adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől
eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát
megismerhetik;
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban előírt
vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének eleget tesz;

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a digitális másolat minden tekintetben megegyezik a
papír alapon benyújtott eredeti példánnyal.
A beosztás betölthetőségének várható időpontja: 2017. október 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen vagy postai úton kell benyújtani
Halász-Szabó Ágnes SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ HR Csoport vezetőjének (6725
Szeged, Tisza L. krt. 107. 1. emelet 106. szoba) 1 eredeti és 5 másolati példányban, valamint CD-ROM
vagy DVD-ROM adathordozón, pdf kiterjesztésű fájlban készült, 1 digitális másolati példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– SZTE honlapja, 2017. június 8.;
– SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja, 2017. június 8.;
– www.kszk.gov.hu, 2017. június 8.
***
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;
– idegen nyelv 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. július 30.
Az állás betölthető: elbírálást követően azonnal.
Érdeklődni lehet: Dr. Reiber István orvosigazgatónál.
A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u.
3.).
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó utca 22.). a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Országos Mentőszolgálat Északmagyarországi Régió regionális igazgató munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3501 Miskolc, Petőfi u. 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: feladata a
hatáskörébe tartozó források célszerű és hatékony felhasználása, valamint a mentésirányítás
megszervezése. Felelős a térség mentőellátásáért, a rendelkezésére álló kapacitás hatékony
működtetéséért. Régiós szinten felügyeli a szolgálatra és a működésre vonatkozó szabályzatok és
Főigazgatói utasítások betartását. Irányítja a mentőállomások vezetőinek munkáját, részt vesz a
mentőszervezet dolgozóinak szakmai továbbképzése, valamint a mentésszakmai ellenőrzések
megszervezésében. Kapcsolatot tart régiós társintézményekkel és társszervekkel. Közreműködik a
régiós, illetve az országos mentési és katasztrófavédelmi gyakorlatok tervezésében és
lebonyolításában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetem, oxyológiai vagy oxyológiai- és sürgősségi orvostan szakvizsga;
– 5 év mentőorvosi gyakorlat;

– 3 év egészségügyi területen szerzett vezetői gyakorlat;
– érvényes MOK-tagság;
– érvényes működési nyilvántartási igazolvány;
– büntetlen előélet, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, nincs folyamatban ellene
büntetőeljárás.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb szakvizsga (belgyógyászat, sürgősségi orvostan, anaesthesiologia és intenzív terápia,
traumatológia, katasztrófa-orvostan);
– kórházi gyakorlat;
– egészségügyi menedzseri vagy azzal egyenértékű oklevél;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– orvosi diploma, illetve egyéb végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, melyet a bizottsági
meghallgatáskor eredetiben be kell mutatni;
– a megpályázott munkakörrel kapcsolatos jövőorientált szakmai terv (3–5 oldal);
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul;
– érvényes működési nyilvántartási igazolvány másolata;
– érvényes Magyar Orvosi Kamarai (MOK) tagsági igazolvány másolata;
– 90 napnál nem régebbi [a Kjt. 20. § (4) és (5) bekezdésének megfelelő] erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Országos Mentőszolgálat címére történő megküldésével (1055
Budapest, Markó utca 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 13000/46/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Regionális igazgató, Északmagyarországi Régió”,

– elektronikus úton Kulás Mónika mb. Humánerőforrás főosztályvezető részére a
kulas.monika@mentok.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.hu –2017. június 15.;
– www.mentok.hu – 2017. június 15.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Belgyógyászati Krónikus Osztály
osztályvezető főorvosi beosztás ellátására, határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti
kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ makói tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a
Belgyógyászati Krónikus osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és
ellenőrzése; rezidensek, szakorvos-jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának
és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, belgyógyász szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata;
– MOK tagság igazolása;

– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(-ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: KÖZIGÁLLÁS honalpon történő megjelenés dátuma: 2017. június 21.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, előre
láthatóan 2017. szeptember 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr.
Imre József u. 2.) történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Sürgősségi betegellátó osztály
osztályvezető főorvosi beosztás ellátására, határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti
kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ makói tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a Sürgősségi
betegellátó osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
rezidensek, szakorvos-jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és
minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Jogállás, illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, oxiológia- sürgősségi orvostan szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;

– munkaköri egészségügyi alkalmasság;
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(-ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: KÖZIGÁLLÁS honalpon történő megjelenés dátuma: 2017. június 21.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, előre
láthatóan 2017. szeptember 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr.
Imre József u. 2.) történő megküldésével.
***
A Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Imre József u. 2.) pályázatot hirdet makói tagintézményébe, a Belgyógyászati osztály
osztályvezető főorvosi beosztás ellátására, határozatlan idejű szakorvosi közalkalmazotti
kinevezéssel, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6900 Makó, Kórház u. 2., Csongrád Megyei Egészségügyi
Ellátó Központ makói tagintézménye.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: az osztályvezető feladatát képezi a
Belgyógyászati osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése;
rezidensek, szakorvos-jelöltek, orvostanhallgatók oktatása; az osztály gazdálkodásának és
minőségirányítási rendszerének felügyelete.

Jogállás, illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,
valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, belgyógyász szakorvosi szakvizsga;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban;
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(-ok) másolata;
– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata;
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék;
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
Egyéb információ: KÖZIGÁLLÁS honlapon történő megjelenés dátuma: 2017. június 21.
A pályázat benyújtásának határideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján történő megjelenést követő 30 nap.
A beosztás a pályázatok elbírálása és a Szakmai Kollégium véleményezése után tölthető be, előre
láthatóan 2017. szeptember 1-jétől.
A pályázat benyújtása: postai úton, a pályázatnak Dr. Kallai Árpád főigazgató nevére, a Csongrád
Megyei Egészségügyi Ellátó Központ címére (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.) történő
megküldésével.
***

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 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: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, sürgősségi orvostan vagy oxyológia vagy aneszteziológia és intenzív terápiás szakvizsga;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelentő kompetenciák:
– vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó adatait, elérhetőségeit tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolata;
– 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 megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 17.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház címére történő megküldésével
(5100 Jászberény, Szelei út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 235-51/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Sürgősségi Betegellátó
Osztály osztályvezető főorvos”;
– elektronikus úton Dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató részére a titkarsag@jaszberenykorhaz.hu email címen keresztül;
– személyesen: Dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény,
Szelei út 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 26.
A pályázat kiírás további közzétételének helye:
– Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapja;
– ÁEEK honlapja.
***
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Intenzív Terápiás
Osztályon a szakmai munka tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése a szakorvosi teendők
ellátása mellett, az intézeti SZMSZ, szabályzatok, protokollok szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, intenzív terápiás szakorvosi képesítés;
– felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelentő kompetenciák:

– vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó adatait, elérhetőségeit tartalmazó részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget igazoló bizonyítványok, diploma másolata;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása fénymásolatban;
– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház címére történő megküldésével
(5100 Jászberény, Szelei út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 235-52/2017., valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”;
– elektronikus úton Dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató részére a titkarsag@jaszberenykorhaz.hu email címen keresztül;
– személyesen: Dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény,
Szelei út 2.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 26.
A pályázat kiírás további közzétételének helye:
– Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapja;
– ÁEEK honlapja.
***
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Sürgősségi betegellátó osztály
osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évig szól.
Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca
48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményben szakorvosi teendők végzése. Sürgősségi
betegellátó osztály osztályvezető főorvosi feladatainak ellátása, egészségügyi-, szakmai tevékenység
irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az ágazati jogszabályi előírások
rendelkezései irányadók, illetve megbeszélés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– sürgősségi orvostan vagy oxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsga;
– egészségügyben szerzett szakmai tapasztalat;
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló
dokumentum másolata;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére;
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 1.
KÖZIGÁLLÁS honlapon publikálás időpontja: 2017. június 16.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Sürgősségi Betegellátó
Osztály-osztályvezető főorvos”,
– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.
***
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Belgyógyászati Osztály
osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évig szól.
Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca
48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményben belgyógyász szakorvosi teendők
végzése. Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvosi feladatainak ellátása, egészségügyi-, szakmai
tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai
összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az ágazati jogszabályi előírások
rendelkezései irányadók, illetve megbeszélés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakirányú szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma;
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői program;
– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére;
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen Intézményünknek az alábbi címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint: „Belgyógyászati osztályosztályvezető főorvos”;
– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
– személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján;
– hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.
***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) főigazgatója pályázatot hirdet
osztályvezető főorvosi állás betöltésére, intézetünk Bőrgyógyászati Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és
határozott idejű vezetői megbízásra szól.
Pályázati feltételek:
– bőrgyógyászat szakvizsga;
– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– tudományos munkásság.
Előnyt jelent:
– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga;
– tudományos fokozat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

– részletes szakmai önéletrajz;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– szakmai koncepció;
– diploma másolata;
– szakvizsga-bizonyítványok másolata;
– működési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó
ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése.
Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Pályázati határidő: a megjelenést követő 30 nap.
A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143
Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 nap.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
***
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi
munkakörben a Sürgősségi betegellátó osztály feladatainak ellátása, valamint az osztály
működésének szakmai irányítása, ellenőrzése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény és az egyedi megállapodás – kiemelt bérezés és kiemelt
ügyeleti díj, szükség esetén lakhatási támogatás – rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, oxyológus szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata;
– szakmai vezetői program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos nyújt, a 06 (47) 525-302-es
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 30/05/2017., valamint a beosztás megnevezését: „Osztályvezető főorvos”;
– elektronikus úton dr. Kovács Lajos részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül;
– személyesen: dr. Kovács Lajos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK – 2017. június 7.;
– Közigállás – 2017. június 7.;
– www.ujhelykorhaz.hu – 2017. június 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkaviszony jellege megegyezés
tárgyát képezi.
***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban Sürgősségi Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra,
szakorvosi munkakör ellátása mellett.
A vezetői megbízás határozott időre – 5 évre – szól.
Bérezés: megegyezés szerint.
Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk.
Pályázati feltétel:
– oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy sürgősségi szakorvosi képesítés;
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– hozzájárulás vagyonnyilatkozat-tételhez.
Előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat.
Feladata: szakorvosi munkaköre mellett ellátja a Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető
főorvosi feladatait, szakmailag felügyeli, szervezi és irányítja a munkavégzést.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– előadások, publikációk listája;

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– kamarai tagság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2017. július 15.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a KÖZIGÁLLÁS honlapján is megtekinthető 2017. június 10-től.
A pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben megjelölt másolatokkal,
önéletrajzzal együtt) , vagy elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail címre kérjük
benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-469.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat Sürgősségi osztályvezető főorvosi álláshelyre”.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa (3898 Abaújvár,
Petőfi út 4.) pályázati kiírása az abaújvári körzet háziorvosi munkakörének betöltésére.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3898 Abaújvár, Petőfi út 14.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Abaújvári vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása
területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta települések) ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási formában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori NEAK
finanszírozás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– egyetemi végzettség;

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakképesítések valamelyikének a megléte; „B”
kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz;
– jogosítvány másolata;
– vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata;
– egészségügyi alkalmasság igazolása;
– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános, vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás
biztosítható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.
A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: Abaújvár polgármesterétől, Sivák
Tamástól a 06 (46) 388-082 és 06 (30) 315-8922-es telefonszámokon.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (3895 Gönc, Kossuth
Lajos utca 71.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat Abaújvári háziorvosi munkakör betöltésére”,
valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.
Személyesen: Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban, 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71.
Pályázat elbírálásának módja: a pályázati anyag megismerését, valamint a személyes elbeszélgetést
követően a pályázatokat az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási
Tanácsa bírálja el a 2017. július 31-ét követő társulási tanácsülésen.
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye

Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvőbeteg Osztályra: belgyógyász (gasztroenterológus, nephrológus, haematológus), fül-orr-gégész,
idegsebész, onkológus, pszichiáter, sebész, szülész-nőgyógyász, tüdőgyógyász szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
bőrgyógyász, radiológus , klinikai laboratóriumi szakvizsgával rendelkező szakorvosok részére.
Sürgősségi Osztályra:
oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy sürgősségi szakorvos részére.
A pályázatokra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk rezidenseket is.
Az álláshelyek egyéb jogviszonyban is betölthetők (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású jogviszony).
Valamennyi pályázathoz:
Bérezés: megegyezés szerint.
Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk.
Feladat: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi
tevékenység végzése.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– részletes szakmai önéletrajz;
– előadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2017. július 15.

A pályázat elbírálása a beérkezést követő 15 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a KÖZIGÁLLÁS honlapon is megtekinthető 2017. június 14-től.
A pályázati anyagot az Orvosigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre.”
Nógrád megye
Pest megye
Az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.). pályázatot hirdet
nőgyógyász szakorvosi állásra, teljes munkaidőben.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: nőgyógyászati szakrendelés, terhesgondozás.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szülész-nőgyógyász szakvizsga;
– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány),
igazolás a működési nyilvántartásba vételről (érvényes működési engedély);
– szülészet-nőgyógyászat területén legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű hálózatismeret.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is
ellátható. Az intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra.
Előny:
– egyetem, onkológia.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény-Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2663/Kszk/2017., valamint a
munkakör megnevezését: Nőgyógyász szakorvos.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kőszegi Gábor, az intézet főigazgató
főorvosa nyújt, a 06 (23) 365-600-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírás a „KÖZIGÁLLÁS” honlapján, 2017. május 26-án került közzétételre.
***
Az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet
szemész szakorvosi állásra, részmunkaidőben, heti18 órás rendeléssel.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása,
gondozása.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szemész szakvizsga;
– járóbeteg-szakellátásban szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.
– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány),
igazolás a működési nyilvántartásba vételről (érvényes működési engedély).
– felhasználói szintű hálózatismeret.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is
ellátható. Az intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra. Bérezés
megegyezés szerint.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény-Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2664/Kszk/2017., valamint a
munkakör megnevezését: „Szemész szakorvos”.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kőszegi Gábor, az intézet főigazgató
főorvosa nyújt, a 06 (23) 365-600-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírás a „KÖZIGÁLLÁS” honlapján, 2017. május 26-án került közzétételre.
***
Az érdi Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet
bőrgyógyász szakorvosi állásra, teljes munkaidőben.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása,
gondozása.
Pályázati feltételek:

– egyetem, bőrgyógyász/gondozó szakvizsga;
– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány),
igazolás a működési nyilvántartásba vételről (érvényes működési engedély);
– járóbeteg-szakellátásban szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű hálózatismeret.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is
ellátható. Bérezés megegyezés szerint.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dr. Romics László Egészségügyi
Intézmény-Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Felső utca 39–41.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2665/Kszk/2017., valamint a
munkakör megnevezését: „Bőrgyógyász szakorvos”,
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kőszegi Gábor, az intézet főigazgató
főorvosa nyújt, a 06 (23) 365-600-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati kiírás a „KÖZIGÁLLÁS” honlapján, 2017. május 26-án került közzétételre.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDEMTMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA
Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel u. 59–61.)
pályázati hirdetménye
Munkahely és munkakör megnevezése: Központi Gyógyszertár intézeti főgyógyszerész.
Pályázati feltételek:
– egyetem, gyógyszerész diploma;

– legalább 5 éves kórházi tapasztalat;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
Előny:
– kórházi gyógyszerészet szakvizsga;
– 10 éves szakmai gyakorlat;
– angol nyelvtudás.
Pályázat részeként benyújtandó iratok:
– szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció, szakmai program;
– GYONYI-ba történt felvétel igazolása;
– érvényes működési nyilvántartási igazolvány;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén);
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a
pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.
Pályázati benyújtási határidő: 2017. augusztus 31.
Pályázati elbírálási határidő: 2017. szeptember 30.
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának a módja: postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Kórház – OPAI címére
történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-553., valamint a munkakör megnevezését: „intézeti
főgyógyszerész”.
Elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiro-opai.hu e-mail
címen keresztül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Attila PhD. főigazgató főorvos
nyújt, a 452-9444-es telefonszámon.
Bérezés a Kjt. és megegyezés szerint.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA
Örkény Város Önkormányzat (2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Egészségügyi Központ védőnői
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
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:
– felsőfokú képesítés;
– 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 a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul-e.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.
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/Ikt., 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. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Mi Újság Örkényen c. folyóirat;
– Örkény Város honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: betölthető állások száma: 2.
***
Örkény Városi Önkormányzat (2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 2.) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Örkény Városi Önkormányzat
iskola 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:
– felsőfokú képesítés;
– 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 2018. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.
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/Ikt., valamint a munkakör megnevezését: „iskolai 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. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Mi Újság Örkényen c. folyóirat;
– Örkény Város honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: betölthető állások száma: 2.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent
János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Minőségirányítási Osztály (1125 Bp., Diós árok 1–
3.) minőségirányítási osztályvezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény
minőségirányítási rendszerének működtetése, kontrollja, és folyamatos fejlesztése, minőségügyi
felelősök, belső auditorok vezetői és szakmai felügyelete. Gondoskodik a minőségirányítási kézikönyv
összeállításáról, karbantartásáról, elosztásáról, közreműködik a minőségpolitika kialakításában, és a
minőségcélok megfogalmazásában. Gondoskodik a minőségirányítási rendszer előíró
dokumentumainak, eljárásainak kidolgozásáról, és ellenőrzi azok hatékony megvalósítását.
Gondoskodik a minőségirányítási dokumentumok nyilvántartásáról, az érdekeltekhez való
eljuttatásáról, a hatályát vesztett példányok visszavonásáról, az érvénytelen tőpéldányok
archiválásáról. Gondoskodik a belső auditok tervezéséről, megszervezéséről, végrehajtásáról.
Kapcsolatot tart külső felekkel a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos ügyekben. Feladatkörében
gondoskodik az érvényes jogszabályok és belső szabályzatok vonatkozó előírásainak végrehajtásáról,
ellenőrzi betartását és indokolt esetben szükség szerint intézkedik. Részt vesz a külső tanúsító
auditok lefolytatásában.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egészségügyi végzettség;
– büntetlen előélet;
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– minőségirányítási rendszermenedzsment szakképesítés vagy minőségügyi auditori szakképesítés;
– minőségirányítás területén szerzett szakmai tapasztalat;
– egészségügyben szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– motivációs levél,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
– szakmai-vezetési elképzelések,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 19.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás
és Gazdálkodási Osztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 37/2017., valamint a munkakör megnevezését: „Minőségirányítási Osztályvezető”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.janoskorhaz.hu – 2017. június 30.;
– www.aeek.hu – 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: bérezés megyegyezés szerint.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 30.

