Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
hatályos: 2017.12.04 2017. EüK. 19. 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 Bp., Széchenyi István tér
7–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), 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 Kft., 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 Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megjelenő hirdetések
esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
A szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető
módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget
nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos
formában juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések
közzétételét nem vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a
szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának
időpontjáig.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI,
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház Pszichiátriai Osztály Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Gondozó
pszichiáter/pszichológus/szakpszichológus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: pszichiáteri és pszichológusi feladatok ellátása teljes
munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Egyéb juttatás:
– kiemelt bérezés;
– lakhatási támogatás.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakorvos vagy szakorvos-jelölt/pszichológus diploma;
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány);
– szakmai önéletrajz;
– működési nyilvántartás igazolása;
– 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. december 31.
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/2421-0/2017, valamint a munkakör megnevezését:
„pszichiáter/pszichológus/szakpszichológus”,
– személyesen: Dr. Káldy Zoltán, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.markusovszky.hu;
– www.aeek.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete (1195 Budapest, Ady
Endre út 122–124.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet a Kispesti Egészségügyi Intézet Kardiológiai Szakrendelés kardiológia
rendelésvezető 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: 1195 Budapest, Ady Endre út 122–124.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a rendelésvezető
főorvosi feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározottaknak és szakmai kompetenciáknak
megfelelően, a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, kardiológus szakvizsga;
– belgyógyász szakvizsga;
– ultrahang ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 5 év rendelőintézetben, kardiológiai szakrendelőben szerzett vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás erkölcsi bizonyítvány
igényléséről;

– érvényes működési engedély;
– érvényes MOK tagság;
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek
megismerhetik.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kumin Marianna orvosigazgató nyújt, a
347-5940-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. Kerületi Önkormányzat Kispesti Egészségügyi
Intézete címére történő megküldésével (1195 Budapest, Ady Endre út 122–124.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „ALT/116-16/2017”, valamint a
beosztás megnevezését: „kardiológia rendelésvezető főorvos”,
– elektronikus úton munkaugy@euint.kispest.hu oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.
***
A Dombóvári Szent Lukács Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet ápolási igazgató beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban történik.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szakmai tevékenység
mellett az Intézmény ápolási tevékenységének felügyelete, összehangolása és irányítása, a kórház
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása. Továbbá feladataira a
43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendeletben az ápolási igazgató feladatkörére meghatározott részletes
szabályozás az irányadó.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

– egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy
tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés [a 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet szerinti feltételekkel];
– legalább hároméves vezetői gyakorlat [a 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet szerinti feltételekkel];
– egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat;
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– alapszintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakirányú egyetemi végzettség;
– tudományos tevékenység;
– jó szervező- és kommunikációs készség;
– nyelvismeret.
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 ápolás-szakmai terület vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló 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: 2018. január 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 06 (74)
564-084-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200
Dombóvár, Kórház utca 39–41.), a borítékon kérjük feltüntetni a beosztás megnevezését: ápolási
igazgató, vagy
– személyesen: Dr. Kerekes László főigazgató, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu, www.szlkorhaz.hu,
2017. november 20.
***
A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet főgyógyszerész
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban történik, gyógyszerész munkakörben.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A főgyógyszerész megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház utca 39–41.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: képzettségének, végzettségének megfelelően kinevezett
munkakör szerint.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézetvezető főgyógyszerész vezeti a Dombóvári Szent Lukács Kórház Gyógyszertárát. Tervezi,
szervezi és irányítja a hatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerellátást.
Koordinálja a Gyógyszertár közalkalmazottai közötti munkamegosztást és együttműködést,
gyakorolja a közvetlen munkahelyi vezetői jogokat.
Végrehajtja és végrehajtatja mindazokat a feladatokat, amelyeket a jogszabályok, a felettes szervek
és belső szabályozók, valamint a Kórház illetékes vezetői és testületei a Gyógyszertár részére
előírnak.
Feladatai: a Gyógyszertár tevékenységének megszervezése, a munkafeltételek és az eredményes
munkavégzéshez szükséges tájékoztatás, a Gyógyszertár hatáskörébe tartozó feladatok ellátása
jogszerűsége, megfelelő szakmai színvonala biztosítása, az előírt határidők betartása, a rá bízott
valamennyi tevékenység ellenőrzése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– gyógyszerész egyetemi végzettség;
– fekvő- és járóbetegellátást nyújtó intézményben szerzett legalább 5 éves gyógyszerellátási szakmai
tapasztalat;
– legalább 5 év, vezetésben szerzett tapasztalat;
– széles körű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
– kórházi vagy klinikai gyógyszerészet szakgyógyszerész szakképesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– fényképes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– motivációs levél;
– a pályázó vezetői koncepciójáról, terveiről szóló összefoglalója;
– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok;
– gyógyszerész nyilvántartásba vételi engedély és működési engedély másolata;
– gyógyszerész kamarai tagság igazolása;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kerekes László, főigazgató nyújt, a 06 (74)
564-084-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200
Dombóvár, Kórház utca 39–41.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését:
főgyógyszerész, vagy
– személyesen: Dr. Kerekes László főigazgató, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu, www.szlkorhaz.hu, 2017.
november 20.
***
A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Központi
Laboratórium vezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban történik.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Központi
Laboratórium munkájának szervezése, irányítása 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, laboratóriumi medicina szakvizsga;
– szakorvosi, 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság;
– alap- és működési nyilvántartásba vétel;
– kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb szakvizsga megléte;

– szakmai vezetői gyakorlat;
– tudományos fokozat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– 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: 2018. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 06 (74)
564-084-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200
Dombóvár, Kórház utca 39–41.), a borítékon kérjük feltüntetni a beosztás megnevezését: „Központi
Laboratórium vezető főorvos”, vagy
– személyesen: Dr. Kerekes László főigazgató, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu, www.szlkorhaz.hu, 2017.
november 20.
***
A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41). a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet orvosigazgató beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban történik.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szakmai tevékenység
mellett a betegellátás orvos-szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység
tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, valamint a kórház Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása. Továbbá feladataira a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM
rendeletben az orvosigazgató feladatkörére meghatározott részletes szabályozás az irányadó.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, legalább 5 év gyakorló orvosi
tevékenység;
– 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
[a 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet szerinti feltételekkel];
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat [a 13/2002. (III. 28.) EÜM rendelet szerinti feltételekkel];
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– a feladat ellátására vonatkozó beosztásban szerzett korábbi tapasztalat, vezetői gyakorlat;
– jó szervező és kommunikációs képesség;
– több szakorvosi képesítés;
– tudományos fokozat;
– orvos-közgazdász irányú képesítés;
– tudományos munkában való részvétel.
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 beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 06 (74)
564-084-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200
Dombóvár, Kórház utca 39–41.), a borítékon kérjük feltüntetni a beosztás megnevezését:
„orvosigazgató”, vagy
– személyesen: Dr. Kerekes László főigazgató, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu, www.szlkorhaz.hu,
2017. november 20.
***
A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sebészeti mátrix
osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban történik.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Tolna megye, Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Sebészeti Mátrix
Osztály (sebészet és traumatológia szakmák), a hozzá tartozó szakrendelések munkájának szervezése,
irányítása 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, sebészet és/vagy traumatológia szakvizsga;
– szakorvosi, 10 év feletti szakmai tapasztalat;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság;
– alap- és működési nyilvántartásba vétel;
– kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– sebészet és traumatológia szakvizsgák egyidejű megléte;
– szakmai vezetői gyakorlat;
– tudományos fokozat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– 3 hónapnál 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: 2018. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 06 (74)
564-084-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200
Dombóvár, Kórház utca 39–41.), valamint a borítékon a beosztás megnevezésével: „sebészeti mátrix
osztályvezető főorvos”, vagy
– személyesen: Dr. Kerekes László főigazgató, Tolna megye, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu, www.szlkorhaz.hu, 2017.
november 20.
***
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás (6050
Lajosmizse, Városház tér 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális
Intézménye intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2018. április 1-jétől – 2023.
március 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104–106.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a jogszabályokban
meghatározott magasabb vezetői feladatok, valamint az intézmény Alapító okiratában megállapított
szolgáltatások magas színvonalon történő ellátásához szükséges tevékenységek ellátása.
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal betöltendő munkakör: jogi szakértő. A vezetői
pótlék mértéke: a pótlékalap 250%-a.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

– főiskola,
– vagyonyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– büntetlen előélet;
– tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá
– magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
– a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) szerinti állam elleni bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya
alatt nem áll;
– a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettség
és legalább öt év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén végzett
munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, vagy
– a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet szerinti szakirányú felsőfokú iskolai végzettség, és legalább öt év
vezetői gyakorlat;
– az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, illetőleg a vezetői megbízással
egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő
határozatlan időre szóló kinevezés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványát;
– a végzettségeket, igazoló oklevelek másolatait;
– korábbi munkaviszonyokra, szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolásokat;
– a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezető beosztásával a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 43/a. §-ában meghatározott
összeférhetetlenség nem áll fenn;
– a pályázó nyilatkozatát arról, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben
nem áll fenn;
– a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagot a Társulási Tanács zárt vagy nyílt ülésen
tárgyalja;

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan
kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevők ismerhetik meg;
– a pályázó szakmai életrajzát;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András, a Társulási Tanács Elnöke nyújt,
a 06 (76) 457-575-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális
Közszolgáltató Társulás címére történő megküldésével (6050 Lajosmizse, Városház tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LMKOH/5709/1/2017.,
valamint a beosztás megnevezését: „Intézményvezető(jogi szakértő)”
és
– elektronikus úton Basky András elnök részére a lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elektronikus úton történő benyújtásának
határideje: 2018. január 12. 16.00 óra. A pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1
pld-t nem kell összefűzni) kell benyújtani. A véleményezéseket követően Lajosmizse és Felsőlajos
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsa bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Lajosmizse Város Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2017. december 4.
– Felsőlajos Község Önkormányzatának honlapja és hirdetőtáblája – 2017. december 4.
A KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2017. december 4.
A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati
kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.
***
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) pályázati
felhívása.
Munkahely és munkakör megnevezése: ápolási igazgató (igazgató magasabb vezető).

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: 2018. február 1-jétől – 2023. február 28-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.).
A beosztáshoz tartozó ill. vezetői megbízással járó lényeges feladatok: megszervezi, koordinálja,
ellenőrzi, értékeli az intézményben folyó ápolás-szakmai tevékenységet. Az irányítása alá tartozó
munkatársak szakmai továbbfejlődése céljából az ápolásszakma területén a folyamatos képzés,
továbbképzés tervezése, szervezése. Az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi
mutatók alapján ellenőrzése, a dokumentációs rend felügyelete, a jogszabályi megfeleltetés
biztosítása, illetve amit az intézmény SZMSZ-e feladatkörébe tartozónak szabályoz.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, Egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktató szakán szerzett oklevél;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel, vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítéssel, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés. Amennyiben nem rendelkezik egészségügyi menedzser szakképesítéssel, a
képesítés alól felmentést kaphat, ha a képzésben jelenleg részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a
kinevezés adásától számított – 5 éven belül történő megszerzését;
– vezetői gyakorlat: legalább 3 éves vezetői tapasztalat, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– rehabilitációs területen szerzett szakmai tapasztalat.
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai és személyi önéletrajz, motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– szakmai program az ápolási terület vezetésére vonatkozóan;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék és a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betöltésének időpontja: a beosztás legkorábban 2018. február 1-jétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tankó Ágota főigazgató nyújt az 06 (53) 351761-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton a pályázatnak a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet címére történő
megküldésével (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő „52-55/2017” azonosítót, valamint a
beosztás megnevezését „ápolási igazgató”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a
pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat meghallgatja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 15.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.adatpark.hu honlapon szerezhet.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye

Vaszary Kolos Kórház (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az intézmény Anaesthesiológiai
járóbeteg szakellátásán anaesthesiológus szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vaszary Kolos Kórház, Anaesthesiológiai járóbeteg-szakellátás, KomáromEsztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a szakellátás profiljába tarozó szakorvosi tevékenység
ellátása.
Illetmény és juttatások: kiemelt bérezés megállapodás szerint.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– anaesthesiológus szakvizsga;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– személyi és foglalkoztatási adatok;
– diploma, szakorvosi bizonyítvány másolata;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– működési nyilvántartás igazolása;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, abba
beletekinthetnek és véleményezhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 3 munkanap.
A pályázatok benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton, a Vaszary Kolos Kórház,
Esztergom címére (2500 Esztergom, Petőfi S. u. 26–28.). A pályázattal kapcsolatos további információ
Dr. Pák Péter orvosigazgatótól kérhető a 06 (30) 928-1196-os telefonszámon.
***

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet a Tatai Telephelyen működő Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályára szakorvosi munkakör
betöltésére.
Bérezés: megegyezés szerint.
Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk.
Pályázati feltétel:
– mozgásszervi rehabilitációs szakképesítés;
– büntetlen előélet;
– az álláshelyre szakvizsgával nem rendelkezők jelentkezését is várjuk!
Feladata: az intézmény mozgásszervi rehabilitációs fekvőbeteg osztályán szakorvosi feladatok
ellátása és ügyeletben való részvétel, munkaköri leírás szerint.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– kamarai tagság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint
vagyonnyilatkozat-tételhez.
Jelentkezési határidő: 2018. január 31.
Az álláshely közalkalmazotti és egyéb jogviszonyban (vállalkozó, szabadfoglalkozás) is betölthető.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megtekinthető
2017. november 25-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 Mozgásszervi Rehabilitációs szakorvosi álláshelyre”.
***

A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet mikrobiológiai területre, analítikus munkakörbe.
A szükséges képesítés megszerzését továbbtanulási támogatással az intézmény vállalja.
Előny: a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú képesítés.
Bérezés: Kjt. szerint.
Feladata: a munkaköri leírásban foglaltak szerint.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– részletes szakmai önéletrajz,
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2017. december 29.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megtekinthető
2017. december 4-től.
A pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-469.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”.
***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvőbeteg Osztályra: aneszteziológus, belgyógyász, (gasztroenterológus, kardiológus, nephrológus,
haematológus,), fül-orr-gégész, idegsebész, pszichiáter, szülész-nőgyógyász, traumatológus,
tüdőgyógyász szakvizsgával rendelkező szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: bőrgyógyász, radiológus, klinikai laboratóriumi
szakvizsgával rendelkező szakorvos, valamint biológus 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. december 29.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján is megtekinthető
2017. december 4-től.
A pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-469.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”.
Nógrád megye
Pest megye
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd (2030 Érd, Felső utca 39–41.). a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény – Érd Gyermek neurológus szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 3 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó beteg gyermekek
ellátása, gondozása. A feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is
ellátható. Heti 3 órai, vagy kéthetente 6 órai rendelés is lehetséges. Bérezés megegyezés szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, gyermek neurológiai szakvizsga;
– gyermek neurológia szakterületen legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű hálózatismeret;
– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, igazolás működési nyilvántartásba vételről,
érvényes működési engedély.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia,
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a
06 (23) 365-600-as telefonszámon.
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: „5456/Kszk/2017.”, valamint a munkakör megnevezését: „Gyermek
neurológus szakorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 19.
A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honalpon 2017. november 20-án került közzétételre.
***
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd (2030 Érd, Felső utca 39–41.). a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény – Érd szemész szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása,
gondozása. A feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is
ellátható. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra.
Részmunkaidő is lehetséges. Bérezés megegyezés szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szemész szakvizsga;
– járóbeteg szakellátásban szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű hálózatismeret;
– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, igazolás működési nyilvántartásba vételről,
érvényes működési engedély.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia,
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a
06 (23) 365-600-as telefonszámon.
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: „5455/Kszk/2017.”, valamint a
munkakör megnevezését: „Szemész szakorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 19.
A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honalpon 2017. november 20-án került közzétételre.
***
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd (2030 Érd, Felső utca 39–41.). a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény – Érd fül-orr-gégész szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 18 órás.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Fül-orr-gégészeti feladatok. A rendelőintézet ellátási területén lakó betegek ellátása, gondozása. A
feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is ellátható. Az Intézet
Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk műtéti beavatkozásra. Bérezés megegyezés szerint.
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-gégész szakvizsga;
– fül-orr-gégészet területén legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű hálózatismeret;
– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, igazolás a működési nyilvántartásba
vételről, érvényes működési engedély.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a
06 (23) 365-600-as telefonszámon.
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: „5454/Kszk/2017.”, valamint a
munkakör megnevezését: „Fül-orr-gégész szakorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 19.
A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honalpon 2017. november 20-án került közzétételre.
***
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd (2030 Érd, Felső utca 39-41.). a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Dr. Romics László
Egészségügyi Intézmény – Érd nőgyógyász szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Felső utca 39–41.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Nőgyógyászati szakrendelés, terhesgondozás. A feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy
vállalkozási szerződés keretében is ellátható. Az Intézet Egynapos Sebészetén lehetőséget biztosítunk
műtéti beavatkozásra. Részmunkaidő is lehetséges. Bérezés megegyezés szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szülész, nőgyógyász szakvizsga;
– szülészet- nőgyógyászat területén legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű hálózatismeret,
– erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okirat, igazolás a működési nyilvántartásba
vételről, érvényes működési engedély.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– onkológia.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia,
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvos nyújt, a
06 (23) 365-600-as telefonszámon.
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: 5453/Kszk/2017., valamint a
munkakör megnevezését: „Nőgyógyász szakorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 19.
A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honalpon 2017. november 20-án került közzétételre.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA
Taksony Nagyközség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata (2335 Taksony, Szent Anna tér 1.). a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Taksony Nagyközség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata védőnő munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2335 Taksony, Szent Anna tér 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben meghatározott
területi 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:
– főiskola, védőnő;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de
feltétele a kinevezésnek).
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 15.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Taksony Nagyközség Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálata címére történő megküldésével (2335 Taksony, Szent Anna tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „H/4012/2017.”, valamint
a munkakör megnevezését: „védőnő”,
vagy
– elektronikus úton Tóth István részére a munkaugy@taksony.hu e-mail-címen keresztül;

– személyesen: Pest megye, 2335 Taksony, Szent Anna tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.taksony.hu – 2017. november 15.

