Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2018. EüK. 6. szám pályázati felhívás
(hatályos: 2018.04.04 - )
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 Közszolgálati 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 Oktató Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezető munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig (utána hosszabbítható)
szól.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi
feladatok ellátása teljes munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a bérezésre, lakhatási támogatás biztosítására
irányuló megállapodás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú szakvizsga;
– a szakvizsga megszerzését követően 5 év feletti vezetői tapasztalat;
– vezetői tapasztalat, legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– PhD minősítés;
– oktatási tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai (orvosi diploma, szakvizsga bizonyítvány);
– az osztály vezetésére szóló szakmai program leírása;
– Orvosi kamarai tagság igazolása;
– eddigi orvosi jogviszony igazolása;
– 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: 2018. április 30.
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-552/2018.”, valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető
főorvos”
vagy
– személyesen: Dr. Nagy Lajos főigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos Sportegészségügyi
Intézet Stratégiai Igazgatóság stratégiai igazgató (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: 1113 Budapest, Karolina út 27.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: stratégiai igazgató
feladatok ellátása, sportegészségügyi stratégiai jelentőségű feladatok végzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, egészségügyi ügyvitelszervező szak;
– minimum 8 éves egészségügyi vezetői tapasztalat;
– minimum 5 év sport- vagy egészségügyi szervezési és rendszerüzemeltetési tapasztalat;

– minimum 10 év egészségügyi finanszírozási gyakorlat, előny sportegészségügyi finanszírozási
tapasztalat;
– egészségügyi kontrolling kialakításában és működtetésében több éves gyakorlat, előny sport- vagy
sportegészségügyi tapasztalat;
– egészségügyi informatikai jártasság, sportegészségügyi informatikai rendszer kialakításában és
működtetésében gyakorlat.
A megbízás feltétele: egészségügyi menedzser szakirányú végzettség megléte, vagy annak 2 éven
belüli megszerzésének vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget
tesz;
– 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: 2018. május 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos nyújt, a 06
(1) 488-6111-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével
(1113 Budapest, Karolina út 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 27/2018, valamint a beosztás megnevezését: „Stratégiai igazgató”,
– elektronikus úton Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.osei.hu;
– www. kozigallas.gov.hu.
***

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Neurológiai osztály osztályvezető
főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca
48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményben szakorvosi feladatok végzése.
Neurológiai osztály, osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai tevékenység
irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakirányú szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat;
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló
dokumentum másolata;
– OK tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére;
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Neurológiai osztályosztályvezető főorvos”;
– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.
***
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Képalkotó diagnosztika vezető
főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca
48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Intézményben szakorvosi feladatok végzése.
Képalkotó diagnosztika vezető főorvosi feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai tevékenység
irányítása, felügyelete, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakirányú szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat;
– magyar állampolgárság;

– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló
dokumentum másolata;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére;
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Képalkotó
diagnosztika vezető főorvos”,
– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.
***
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Kardiológiai rehabilitációs
osztály osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca
48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményben szakorvosi feladatok végzése.
Kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai
tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai
összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakirányú szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat;
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló
dokumentum másolata;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére;
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Kardiológiai
rehabilitációs osztály, osztályvezető főorvos”;

– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.
***
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Belgyógyászati Osztály
osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca
48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményben szakorvosi feladatok végzése.
Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai
tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai
összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakirányú szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat;
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló
dokumentum másolata;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére;
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Belgyógyászati
osztály, osztályvezető főorvos”,
– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.
***
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet a Sürgősségi betegellátó osztály
osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca
48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményben szakorvosi feladatok végzése.
Sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető főorvosi feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai
tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai
összehangolása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– sürgősségi orvostan vagy oxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsga;
– egészségügyben szerzett szakmai tapasztalat;
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat;
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló
dokumentum másolata;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére;
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Sürgősségi
Betegellátó Osztály, osztályvezető főorvos”;
– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.
***
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Laboratórium vezető főorvos
beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca
48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményben szakorvosi feladatok végzése.
Laboratórium vezető főorvosi feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai tevékenység irányítása,
felügyelete, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakirányú szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat;
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat;
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló
dokumentum másolata;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére;

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Laboratórium vezető
főorvos”,
– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
– személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján;
– hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.
***
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Járóbeteg-ellátás vezető főorvos
beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca
48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményben szakorvosi feladatok végzése.
Járóbeteg-ellátás vezető főorvosi feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai tevékenység irányítása,
felügyelete, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakorvosi szakvizsga;

– egészségügyben szerzett szakmai tapasztalat;
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat;
– magyar állampolgárság;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló
dokumentum másolata;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére;
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Járóbeteg ellátás
vezető főorvos”,
– illetve – elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.
***
Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Központi műtő vezető főorvos
beosztás betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca
48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézményben szakorvosi feladatok végzése. Központi
műtő vezető főorvosi feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai tevékenység irányítása,
felügyelete, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– szakorvosi szakvizsga,
– egészségügyben szerzett szakmai tapasztalat,
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló
dokumentum másolata;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére;
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. július 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 15.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton vagy személyesen intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Központi műtő
vezető főorvos”;
– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére,
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 3.
***
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.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (1097 Budapest,
Nagyvárad tér 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezető (pénzügyi főelőadó munkakör) 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. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a költségvetés
összeállítása; az előirányzatokkal való gazdálkodás; a pénz- bankszámlaforgalom, előirányzat
felhasználási keretszámla, forgalom, szabályszerű lebonyolítása; az értékesítés és a
szolgáltatásnyújtás számlázása; az általános forgalmi adó elszámolása és bevallása; a könyvvezetési
teljesítése; a főkönyvi számlák vezetése ; a zárszámadás; pénzügyi és számviteli beszámolók; adhoc
jelentések készítése; előirányzati és gazdálkodói terv készítése; havi költségvetési jelentések
készítése; időszaki és éves beszámolók készítése; éves szöveges beszámoló készítése; szabályzatok
készítése, aktualizálása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a megegyezés rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, közgazdasági, pénzügyi szakirány;
– mérlegképes könyvelő, államháztartási szak;
– egészségügyi intézménynél szerzett legalább 5–8 éves vezetői gyakorlat;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– CT-Ecostat rendszer ismerete;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségével;
– végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé;
– pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagát
megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethné Papp Katalin gazdasági igazgató
általános helyettese nyújt, a 06 (1) 455-5704-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház –
Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest,
Nagyvárad tér 1. Némethné Papp Katalin gazdasági igazgató helyettes címére). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4600-001/2018, valamint a beosztás
megnevezését: „Pénzügyi és Számviteli Osztályvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen meghallgatja, továbbá a
pályázati anyag a Kjt. egészségügyi ágazatban történő végrehajtására kiadott 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet 4. §- a szerint kerül elbírálásra. A vezetői beosztás ellátására megbízást csak az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2018. április 13.;
– Intézmény honlapja – 2018. április 13.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dpckorhaz.hu honlapon szerezhet.

