Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
hatályos 2018.02.12 –

2018. EüK. 3. 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
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.)
pályázatot hirdet ápolási igazgató vezető állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, diplomás
ápoló munkakörre történik. Az vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A főigazgató közvetlen irányítása mellett a gyógyintézet által nyújtott ápolási tevékenység
felügyelete és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen:
– a kórházi ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai
tartalmának felügyelete;
– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése;
– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés;
– a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás;
– a gyógyintézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése;
– a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése;
– a gyógyintézetben ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott
egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete, valamint;
– a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben meghatározottak szerint (egészségügyi főiskola
diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy tudományegyetemen szerzett
diplomás ápolói oklevél; mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser
szakképesítéssel vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi
menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés);
– legalább hároméves vezetői gyakorlat;

– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakmai oktatói gyakorlat;
– jó kommunikációs, prezentációs és tárgyalási készség;
– rugalmasság, határozottság, önállóság, problémamegoldó készség;
– szervezési, vezetési, tervezési feladatokban való jártasság;
– egészségügyi szervezésben és/vagy ellátásban szerzett tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló oklevelek másolata;
– szakmai, vezetői program a vezetői tevékenység ellátására vonatkozóan;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– publikációs jegyzékek;
– kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a
pályázati anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató
nyújt, a 06 (99) 514-243-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron,
Győri u. 15.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Kórház honlapján – www.sopronigyogykozpont.hu: 2018. február 16.;
– Közigállás honlapján: 2018. február 16.;
– ÁEEK honlapján: 2018. február 16.
***
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.)
pályázatot hirdet Sebészeti Mátrix Osztály/Sebészet sebész szakorvosi állásra (3).
Határozatlan idejű kinevezés, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, orvos
munkakörre történik.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.
A munkakörhöz tartozó feladatok: fekvő-, és járóbeteg-ellátás területén szakorvosi teendők
ellátása. Ügyeletben illetve készenlétben történő részvétel.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– sebészet szakképesítés;
– legalább 4 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– onkológiai jártasság;
– idegennyelv-ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló oklevelek másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);

– érvényes működési nyilvántartás másolata;
– kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a
pályázati anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató
nyújt, a (99) 514-243-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet címére 2 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron,
Győri u. 15.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Kórház honlapján – www.sopronigyogykozpont.hu: 2018. február 16.;
– Közigállás honlapján: 2018. február 16.;
– ÁEEK honlapján: 2018. február 16.
***
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.)
pályázatot hirdet Szülészet- nőgyógyászat összevont osztály szakorvosi állásra. Határozatlan
idejű kinevezés, közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, orvos munkakörre
történik.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.
A munkakörhöz tartozó feladatok: fekvő-, és járóbeteg-ellátás területén orvosi teendők
ellátása. Ügyeletben, illetve készenlétben történő részvétel.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;

– szülészet- nőgyógyászat szakképesítés;
– legalább 4 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– idegennyelv-ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló oklevelek másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás másolata;
– kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a
pályázati anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató
nyújt, a 06 (99) 514-243-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és
Rehabilitációs Intézet címére 2 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron,
Győri u. 15.)
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Kórház honlapján – www.sopronigyogykozpont.hu: 2018. február 16.;

– Közigállás honlapján: 2018. február 16.;
– ÁEEK honlapján: 2018. február 16.
A MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI
SZERVEINEK
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEI
Zala Megyei Kormányhivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Zala Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály osztályvezető, megyei
tisztiorvos munkakör betöltésére.
Az állami szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: határozatlan idejű vezetői megbízás.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24.
A munkakör betöltője az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X
.20.) Korm. rendeletben meghatározott képzettség alapján látja el feladatait:
1. melléklet 34.1. pontja szerinti népegészségügyi feladatkörben felsőoktatásban szerzett
általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és szakorvosi képesítés
szükséges a feladatellátáshoz.
Ellátandó feladatok: az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi
XI. törvényben foglaltak alapján a megyei népegészségügyi feladatok.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben érdemi döntéshozatal, különösen egészségügyi
igazgatási és egészségfejlesztési koordinációs és hatósági ügyek, valamint a kémiai biztonsági
feladatok vonatkozásában, helyettesként közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Népegészségügyi Főosztály Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Közszolgálati
Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság;

– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet;
– egyetemi végzettség, a 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 34.1. pontja szerinti
általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség, valamint szakorvosi
képesítés;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– hozzájárulás megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához;
– egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelentő kompetenciák:
– egyetem, általános orvosi végzettség, valamint szakorvosi képesítés;
– kiemelkedő szintű kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség;
– kiemelkedő szintű megbízhatóság, felelősségvállalás, problémamegoldó és döntési
képesség;
– kiemelkedő szintű együttműködés, konfliktus-kezelési és konfliktus-megelőzési képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz a
45/2012. Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– iskolai végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okmányok másolatai;
– nyilatkozat, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes
adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– referenciák, amennyiben ilyennel rendelkezik;
– motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Dr. Paizs Teréz
főosztályvezető asszony nyújt, a (92) 549-190-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAB/060/7-3/2017., valamint a munkakör
megnevezését: „osztályvezető, megyei tisztiorvos”;
– elektronikus úton Dr. Sifter Rózsa
hivatal@zalakozig.hu e-mail-címen keresztül.
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A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a Zala Megyei
Kormányhivatal vezetője, valamint a Népegészségügyi Főosztály vezetője bírálja el. A
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázat hiányában a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 16.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.hu – 2018. január 8.
– www.kormanyhivatal.hu/hu/zala – 2018. január 8.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet Szülészetnőgyógyászati osztályra szülészet-nőgyógyászat szakorvos/osztályvezető főorvos munkakör
betöltésére.
A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
Pályázati feltétel:
– legalább 5 év szakmai gyakorlat szükséges.
Pályázati határidő: 2018. március 16.
Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2018. május 31.
Az állás 2018. július 1-jétől betölthető. Érdeklődni: Dr. Nagy Zoltán főigazgatónál a 06 (88)
521-124-es telefonon.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló oklevelek másolata;
– szakmai vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás), érvényes működési
nyilvántartás másolata;
– publikációs jegyzékek, kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat a pályázat megismerésére vonatkozóan, illetve a személyes adatok kezeléséhez
való hozzájárulásról.
Pályázatot a Magyar Imre Kórház címére (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) Dr. Nagy Zoltán
főigazgatóhoz lehet benyújtani.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2018. február 16-án jelenik meg.
Az álláshirdetés határideje: 2018. március 15.
***
Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel utca 59–
61.) pályázati hirdetménye.
Munkahely és munkakör megnevezése: Pszichiátria „B” osztály osztályvezető főorvos
beosztásba (szakorvos alapmunkakörbe vezetői megbízással).
Pályázati feltételek:
– egyetem, pszichiátriai szakorvos;
– legalább öt (5) éves szakmai gyakorlat;
– vezetői tapasztalat;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előny:
– tudományos cím (PhD. fokozat);
– tudományos munka, kutatómunka végzése;
– pszichiátria rehabilitáció szakvizsga;
– további, pszichiátria tárgykörében szerzett szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– szakmai önéletrajz;
– végzettséget igazoló okiratok másolata;

– működési engedély másolata;
– orvosi kamarai tagság igazolása;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén);
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik;
– vezetői koncepció, szakmai program;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes
adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul.
Pályázati benyújtási határidő: 2018. február 25.
Pályázati elbírálási határidő: 2018. március 24.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos
Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel
utca 59.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2410-682, valamint a beosztás megnevezését: „osztályvezető főorvos”.
Elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiroopai.hu e-mail-címen keresztül
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Attila PhD. főigazgató
főorvos nyújt, a (1) 452-9444 -es telefonszámon.
Bérezés: a Kjt és megegyezés szerint.
***
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5525 Füzesgyarmat,
Szabadság tér 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezető
(magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól
számított 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Békés megye, 5525 Füzesgyarmat, Kossuth utca 92.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: fizioterápiás
szakellátást végző költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátása. Munkáltatói jogkör

gyakorlása a költségvetési szerv közalkalmazottai felett. Kapcsolattartás a szakirányú állami
és helyi önkormányzati szervekkel. Folyamatos beszámolás a fenntartó felé a költségvetési
szerv működéséről.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, mesterképzési szakon szerzett
egészségügyi menedzser szakképesítés;
– egészségügyben szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– alapszintű MS Office (irodai alkalmazások);
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyben szerzett legalább 5 év vezetői tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– diploma másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. május 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bere Károly polgármester nyújt a 06
(66) 491-268-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Füzesgyarmat Város Önkormányzat képviselő-testületének
címére történő megküldésével (5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 573/2018., valamint a
munkakör megnevezését: „Gyógycentrum vezető”,

– személyesen: Dr. Blága János jegyző Békés Megye, 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés
alapján. A Képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
1. §-ban előírt képesítések és vezetői gyakorlat alól felmentést adhat, valamint fenntartja a
jogot a pályázatok érvénytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Füzesgyarmat Város honlapján www.fuzesgyarmat.hu – 2018. február 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fuzesgyarmat.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 1.
***
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház (8380 Hévíz, Dr. Schuhof Vilmos sétány 1.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház orvosigazgató (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szakmai
tevékenység mellett a betegellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyítómegelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, valamint a kórház
Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok ellátása. Továbbá feladataira
még 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 egyetem; egészségügyi menedzser szakképesítés;
– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység – legalább 3–5 év vezetői tapasztalat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló dokumentumok másolatai;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély;
– érvényes MOK tagság igazolása;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 21.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Hévízgyógyfürdő és Szent
András Reumakórház címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos
sétány 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
K.43/1/2018., valamint a beosztás megnevezését: „orvosigazgató”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.spaheviz.hu/ÁLLÁSAJÁNLAT.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 20.
A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF).
A pályázati kiírás a KSZF által részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.
***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.)
pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi állás betöltésére, Intézetünk Bőrgyógyászati
Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre
és határozott idejű vezetői megbízásra szól.
Pályázati feltételek:
– bőrgyógyászat szakvizsga;

– legalább 10 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.
***

Kanizsai Dorottya Kórház Főigazgatója (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet az intézmény ápolási igazgatói beosztás ellátására.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a főigazgató
közvetlen irányítása mellett az intézményben végzendő egészségügyi ellátáshoz megfelelő
képzettségű, létszámú szakdolgozó biztosítása. Magas színvonalú betegellátás megszervezése.
Az ápolási tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása,
szakmai összehangolása. A 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendelet 10. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátása, valamint az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában számára biztosított jogköröknek megfelelően.
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,
tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél;

szakoktatói

vagy

– egészségügyi gyakorlatvezetői képesítés;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés (ennek hiányában 5 éven belüli megszerzése);
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– előírt iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai program az ápolás szakmai terület vezetésére vonatkozóan;
– Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató
nyújt, a 06 (93) 502-092-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Kórház
címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK/72-1/2018.,
valamint a munkakör megnevezését: „Ápolási igazgató”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 12.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a meghirdetett munkakör a
pályázat elbírálása és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Magyar Ápolási
Igazgatók Egyesületének véleményezése után tölthető be.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 15.
***
Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet az intézmény Urológiai Osztályán, osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály
szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása és zavartalan
működésének biztosítása. Feladatait munkaköri leírása tartalmazza, azokat szakmai
protokollok, módszertani útmutatók alapján látja el. Gyakorolja mindazon vezetői jogokat,
melyeket az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a vonatkozó
jogszabályok biztosítanak számára. A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban urológus szakorvosi munkakörre és 5 évig terjedő határozott idejű vezetői
megbízásra szól, 90 napos próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, urológus szakorvos;
– urológia területén 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 3–5 év vezetői tapasztalat;

– tudományos munka, idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– orvosi diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata;
– orvosi alapnyilvántartás igazolása;
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; továbbképzések, publikációk
jegyzéke;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájárulási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban
résztvevők megismerhetik
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató
nyújt, a 06 (93) 502-092-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Kórház
címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2–8.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KDK/113-1/2018.,
valamint a munkakör megnevezését: „Osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az állás a pályázat elbírálása és a szakmai kollégium véleményezése után tölthető be.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 15.
***
Csolnoky Ferenc Kórház mb. főigazgatója (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázatot hirdet a
Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi állásra (Sümegi telephely).

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított
5 évig szól.
A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrumának Krónikus
Belgyógyászati Osztálya 8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
osztályvezetői főorvosi feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, belgyógyász szakvizsga;
– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat;
– 5 évnél több vezetői gyakorlat;
– tudományos munkában való részvétel;
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány
másolata;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig
benyújtható;

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. május 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 15.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200
Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy
elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail-címre. Kérjük a borítékon/tárgy mezőben
feltüntetni: „osztályvezető belgyógyász főorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.
***
Csolnoky Ferenc Kórház mb. főigazgatója (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázatot hirdet a
Pszichitáriai Centrum Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosi állásra (Sümegi
telephely).
A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított
5 évig szól.
A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrum (8330 Sümeg,
Kompanik Zsófia u. 6.).
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
osztályvezetői főorvosi feladatok mellett pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pszichiáter szakvizsga;
– legalább 5 éves pszichiáter szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat;
– 5 évnél több vezetői gyakorlat;

– tudományos munkában való részvétel;
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagság másolata;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig
benyújtható;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. május 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 15.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200
Veszprém, Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy
elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail-címre.
Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „osztályvezető pszichiáter főorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.
***
Misszió Egészségügyi Központ (2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30. II. emelet) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Misszió Egészségügyi Központ menedzsment igazgató (magasabb vezető) munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti
jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30. II.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az
intézményben zajló járó- és fekvőbeteg szakellátás szakdolgozói feladatainak szakmai
felügyelete, összehangolása és irányítása, a Szervezeti és Működési Szabályzatban
meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások, feladatköre: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a továbbá
feladataira a 43/2003. (VII. 29.) ESZCSM rendeletben az ápolási igazgató feladatkörére
meghatározott részletes szabályozás az irányadó.
Pályázati feltételek:
– egyetem, egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy
tudomány egyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél;
– egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat – legalább 3–5 év szakmai
tapasztalat;
– alapszintű MS Office (irodai alkalmazások);
– „B” kategóriás jogosítvány;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, érvényes működési engedély,
érvényes MESZK tagság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, betegjogi ismeretek;
– minőségügyi rendszer működtetésében szerzett tapasztalat, – legalább 1–3 év szakmai
tapasztalat;
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai
végzettséget igazoló okiratok másolata, továbbképzések igazolásának másolata, szakmai
program az ápolás-szakmai terület vezetésére vonatkozóan, hozzájárulási nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jobban Eszter nyújt, a 06 (28) 389618-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Misszió Egészségügyi Központ címére történő megküldésével
(2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30. II. emelet). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/2018/ig , valamint a munkakör
megnevezését: „ápolási igazgató”,
– elektronikus úton Kurucz-Pakó Helga részére a titkarsag@misszio.hu e-mail-címen
keresztül.
– személyesen: Jobban Eszter, Pest megye, 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30. II.
emelet titkárság.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 12.
A munkakör betöltésének dátuma: 2018. május 1.
A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.misszio.hu honlapon szerezhet.
***
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház főigazgatója (2026 Visegrád, Gizellatelep) pályázati felhívása.
Munkavégzés helye: 2026 Visegrád, Gizella-telep.
Osztály, beosztás megnevezése: II. Rehabilitációs Medicina Alaptevékenységek Osztály
(mozgásszervi profil), osztályvezető főorvos.
Közalkalmazotti kinevezés időtartama: határozatlan idejű szakorvosi munkakör, 5 évre
szóló vezetői megbízás.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– orvosi rehabilitáció/ mozgásszervi rehabilitáció/fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
szakvizsga;
– legalább 5 éves szakmai (rehabilitációs) gyakorlat;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– szakmai, vezetői koncepció;

– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagsági kártya másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez és a pályázat elbírálásában
résztvevők betekintési jogához.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői tapasztalat;
– tudományos tevékenység;
–
további
szakvizsgák
megléte:
ortopédia/traumatológia/reumatológia/belgyógyászat/gasztroenterológia/neurológia.
Egyéb információk: bérezés megegyezés szerint.
A pozíció a pályázatok elbírálása és a Szakmai kollégium véleményezése után tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 26.
Pályázat beadása:
– személyesen a főigazgatói titkárságra;
– postai úton a kórház címére (2026 Visegrád, Gizella-telep);
– elektronikusan: humpol@visegradikorhaz.hu email-címre.
Érdeklődni lehet: a 06 (26) 801-700/1350-es telefonszámon.
KÖZIGÁLLÁS publikáció: 2018. január 30.
Honlap: www.visegradikorhaz.hu.
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
A Tatabányai Szent Borbála Kórház főigazgatója (2800 Tatabánya, Dózsa György út 7.)
pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvőbeteg Osztályra:
aneszteziológus, belgyógyász, endokrinológus, fül-orr-gégész, gasztroenterológus,
haematológus, idegsebész, kardiológus, nephrológus, pszichiáter, szülész-nőgyógyász,
traumatológus, tüdőgyógyász, urológus szakvizsgával rendelkező szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
bőrgyógyász, fül-orr-gégész, radiológus, szemész, klinikai laboratóriumi szakvizsgával
rendelkező szakorvos, valamint biológus részére.
Sürgősségi Osztályra:
oxyológia és sürgősségi orvostan, vagy sürgősségi szakorvos részére.
Tatai telephelyén működő Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályára: mozgásszervi
rehabilitációs szakorvos.
Az álláshelyre szakvizsgával nem rendelkezők jelentkezését is várjuk!
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;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2018. március 9.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázati felhívás a KSZF honlapján is megtekinthető 2018. február 1-jétől.
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
A Városi Egészségügyi Központ (2360 Gyál, József Attila u. 1.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet házi
gyermekorvosi munkakör betöltésére.
A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2360 Gyál, József Attila u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Gyál Város 1. számú házi gyermekorvosi
körzetének területi ellátási kötelezettséggel járó házi gyermekorvosi feladatainak ellátása. A

tevékenység magában foglalja az ügyeletben történő részvételt, mely jelenleg vállalkozási
formában kerül ellátásra, az ügyelet vállalása háziorvostól függ.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvos egyetemi végzettség;
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakképesítés;
– a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rend. szerinti feltételek megléte;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– a működtetési jog engedélyezési feltételeinek megléte;
– MOK tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes fényképes személyi és szakmai önéletrajz;
– a végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolata;
– a működtetési jog meglétének vagy az államigazgatási szerv által a működtetési jog
engedélyezési feltételeinek igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
nyújt be;
– vállalkozói formában történő ellátás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. május 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Városi Egészségügyi Központ címére történő megküldésével
(2360 Gyál, József Attila u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: ”pályázat háziorvosi állásra”;
– személyesen: 2360 Gyál, József Attila u. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 25.

Egyéb információk:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Andor nyújt, a 06 (29)
540-882-es telefonszámon.
Az állás vállalkozási formában az Önkormányzattal történő feladat átadási szerződés alapján
is működtethető, ebben az esetben a praxis működtetési jogát az Önkormányzat
térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötésekor.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a határidőben beérkező pályázatokról a
munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően dönt, melynek eredményéről a
pályázók értesítést kapnak. Vállalkozási formában történő ellátás esetén a benyújtási határidőt
követő testületi ülésen a Képviselő-testület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– https://kozigallas.gov.hu;
– www.eukozpontgyal.hu.
***
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.
Egyéb feltételek: 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, nőgyógyászati 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: 2018. március 1.
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:
388/Kszk/2018., valamint a munkakör megnevezését: „Nőgyógyász szakorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.
A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapon 2018. január 27-én került közzétételre.
***
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd (2030 Érd, Felső utca 39–41.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény – Érd gyermek neurológia 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.

Egyéb feltételek: 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 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: 2018. március 1.
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:
387/Kszk/2018., valamint a munkakör megnevezését: „Gyermek neurológus szakorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.
A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapon 2018. január 27-én 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.
Egyéb feltételek: 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: 2018. március 1.
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:
386/Kszk/2018., valamint a munkakör megnevezését: „Fül-orr-gégész szakorvos”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.
A pályázat a KÖZIGÁLLÁS honlapon 2018. január 27-én került közzétételre.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet:
Belgyógyászati osztályra
Szülészet-nőgyógyászati osztályra
Pszichiátriai szakrendelés és gondozásra
Csecsemő-gyermekgyógyászati osztályra
orvos/szakorvos
munkakör betöltésére.
Pályázhatnak szakvizsga előtt állók is.
Pályázati határidő: 2018.március 16.
Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2018. május 31.
Az állás 2018. július 1-jétől betölthető. Érdeklődni: Dr. Nagy Zoltán főigazgatónál a 06 (88)
521-124-es telefonszámon.
Pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély;
– működési engedély, kamarai tagság igazolása;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez.
Pályázatot a Magyar Imre Kórház címére (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) Dr. Nagy Zoltán
főigazgatóhoz lehet benyújtani.
***

A balatonfüredi Állami Szívkórház főigazgatója (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.)
pályázatot hirdet orvosi állás betöltésére, kardiológiai rehabilitációs osztályra.
Elsősorban azoknak az orvosoknak a jelentkezését várjuk, akik belgyógyász vagy kardiológus
vagy orvosi rehabilitáció kardiológiából szakvizsgával rendelkeznek.
A kinevezés határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszonyban orvos vagy szakorvos
munkakörre szól.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, belgyógyász vagy kardiológus vagy orvosi rehabilitáció kardiológiából
szakvizsga;
– idegennyelv-tudás.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– működési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– 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: kardiológiai rehabilitációs osztályon végzendő orvosi tevékenység.
Illetmény, juttatások: a Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Pályázati határidő: a megjelenést követő 30. nap
A pályázat benyújtása: Prof. Dr. Veress Gábor főigazgatónak, Állami Szívkórház 8230
Balatonfüred, Gyógy tér 2.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30. nap
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS honlapja: 2018. február 16.
***
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–
9.) főigazgatója pályázatot hirdet:
szemész szakorvosi állásra.
Feladata: az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése.
Pályázati feltétel:
– szemész szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás;
– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési
időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai;
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata;
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állásra.
Pályázati feltétel:
– csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező
folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai;
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata;
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
szülész-nőgyógyász szakorvosi állásra.
Pályázati feltétel:
– szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező
folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai;
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata;
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
sebész szakorvosi állásra.
Pályázati feltétel:
– sebész szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező
folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai;
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata;
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
belgyógyász szakorvosi állásra.
Pályázati feltétel:

– belgyógyász szakorvos, szakorvos-jelölt.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező
folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai, OONYI-ba történt
felvétel igazolásának másolata;
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás;
– szakvizsga előtt álló(rezidens) jelentkezését is elfogadjuk.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.
Bérezés megegyezés szerint. lakás megbeszélés tárgyát képezi.
radiológus szakorvosi állásra.
Pályázati feltétel:
– radiológus szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező
folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai;
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata;
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állásra.
Pályázati feltétel:
– szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező
folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai;

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata, külföldön szerzett diploma esetén
honosítás.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
bőrgyógyász szakorvosi állásra.
Pályázati feltétel:
– bőrgyógyász szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a működési
nyilvántartásról érvényes igazolás;
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata.;
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani.
Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Valamennyi álláshoz:
Érdeklődni: Dr. Vörös Ibolya főigazgató (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.), t.: 06 (89) 514-002.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI
ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA
A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel utca
59–61.) pályázati hirdetménye.
Munkahely és munkakör megnevezése: Központi Gyógyszertár intézeti főgyógyszerész
beosztásba (szakgyógyszerész alapmunkakörbe vezetői megbízással).
Pályázati feltételek:
– egyetem, gyógyszerész diploma;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– legalább öt (5) éves kórházi tapasztalat;

– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság.
Előny:
– kórházi gyógyszerészet szakvizsga;
– tíz (10) éves, szakmában eltöltött gyakorlat;
– angolnyelv-tudás;
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció, szakmai program;
– GYONYI-ba történt felvétel igazolása;
– érvényes működési nyilvántartás;
– 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: 2018. február 25.
Pályázati elbírálási határidő: 2018. március 24.
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet
címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59.). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-683, valamint a beosztás
megnevezését: „intézeti főgyógyszerész”,
– elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiroopai.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Attila PhD főigazgató
főorvos nyújt, a (1) 452-9444-es telefonszámon.
Bérezés a Kjt. és megegyezés szerint.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT
ÁLLÁSOKRA
A Városi Egészségügyi Központ (2360 Gyál, József Attila u. 1.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet területi
védőnői munkakör betöltésére
A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2360 Gyál, József Attila u. 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendeletben
meghatározott területi védőnői feladatok ellátása Gyál II.-es számú védőnői körzetében.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, védőnői szakképesítés;
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet;
– érvényes működési engedély;
– szakdolgozói kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a képesítést tanúsító okiratok másolata;
– részletes fényképes szakmai önéletrajz;
– érvényes MESZK kártya vagy az eljárást elindító okirat;
– érvényes működési nyilvántartási engedély vagy az elindítást igazoló okirat;
– nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
nyújt be

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat elbírálást követően
azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton a pályázatnak a Városi Egészségügyi Központ címére történő megküldésével
(2360 Gyál, József Attila u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni: ”pályázat területi védőnői
állásra”,
– személyesen: 2360 Gyál, József Attila u. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt
követően dönt, melynek eredményéről a pályázók értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 5.
Egyéb információk: pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Andor
nyújt, a 06 (29) 540-882-es telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– https://kozigallas.gov.hu;
– www.meszk.hu;
– www.eukozpontgyal.hu.
***
Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház
Általános Kórbonctan és Kórszövettani Osztálya vezető asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztályon
folyó szakdolgozói szakmai munka megszervezése és irányítása, valamint az osztály
zavartalan működésének biztosítása. 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:
– emelt szintű szakképesítés, immunhisztokémiai szakasszisztens végzettség;
– egészségügyi területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
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 Általános Kórbonctan és Kórszövettani Osztály vezetésére vonatkozóan,
hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06 (45) 502120-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600
Kisvárda, Árpád út 26). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 2/2018, valamint a munkakör megnevezését: vezető asszisztens.
vagy
– elektronikus úton Csik Bernadett részére a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a
jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 15.
Közigállás publikálás időpontja: 2018. január 20.
***

Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26.).a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház
Városi Tüdőgondozó vezető asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztályon
folyó szakdolgozói szakmai munka megszervezése és irányítása, valamint az osztály
zavartalan működésének biztosítása. 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:
– emelt szintű szakképesítés, légzőszervi szakápoló végzettség;
– egészségügyi területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– főiskola, védőnő végzettség.
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 Városi Tüdőgondozó vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06 (45) 502120-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600
Kisvárda, Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 4/2018, valamint a munkakör megnevezését: „vezető asszisztens”.
vagy
– elektronikus úton Csik Bernadett részére a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a
jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 15.
Közigállás publikálás időpontja: 2018. január 20.
***
Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház
Központi Sterilizáló vezető asszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztályon
folyó szakdolgozói szakmai munka megszervezése és irányítása, valamint az osztály
zavartalan működésének biztosítása. 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:
– emelt szintű szakképesítés, műtéti szakasszisztens végzettség;
– egészségügyi területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
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 Központi Sterilizáló vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06 (45) 502120-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600
Kisvárda, Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 3/2018., valamint a munkakör megnevezését: „vezető asszisztens”,
vagy
– elektronikus úton Csik Bernadett részére a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a
jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 15.
Közigállás publikálás időpontja: 2018. január 20.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM
KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A balatonfüredi Állami Szívkórház főigazgatója (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.)
pályázatot hirdet pszichológusi állás betöltésére.

A kinevezés határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony.
Pályázati feltételek:
– pszichológusi diploma;
– idegennyelv-tudás.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– diploma másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– 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: kardiológiai rehabilitációs osztályon végzendő pszichológusi tevékenység.
Illetmény, juttatások: a Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Pályázati határidő: a megjelenést követő 30. nap.
A pályázat benyújtása: Prof. Dr. Veress Gábor főigazgatónak, Állami Szívkórház (8230
Balatonfüred, Gyógy tér 2.)
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30. nap.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapja: 2018.
február 16.
***
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 Élelmezés élelmezésvezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja
9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézet
élelmezési részlegének vezetése, irányítása. A betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű
ellátása a 7/2014. (I. 29.) EMMI rendelet alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, dietetikus;
– hasonló területen szerzett legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– hasonló területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság;
– hatályos szabályok ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában
résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska nyújt, a 06 (47) 525304-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: 16/01/2018, valamint a munkakör megnevezését:
Élelmezésvezető,
– elektronikus úton Lukács Piroska részére a lukacsp@svoek.hu e-mail-címen keresztül;
– személyesen: Lukács Piroska, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Véleményező
Bizottság állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2018. január 22.;
– Közigállás honlapja – 2018. január 22.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon
szerezhet.

