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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
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot
hirdet Fül- orr- gégészeti összevont osztályának osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben,
főorvosi/szakorvosi munkakörre történik.
Az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: feladata az osztály és
járóbeteg- szakellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi, és
szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó
feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– fül-orr-gégészet szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– audiológia szakképesítés;
– tudományos fokozat;
– idegennyelv-ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló oklevelek másolata;
– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);

– érvényes működési nyilvántartás másolata;
– publikációs jegyzékek;
– kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. július 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 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: 2018. július 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2018. május 4.
– ÁEEK honlapján: 2018. május 4.
***
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot
hirdet Csecsemő- és gyermekgyógyászati mátrix osztály osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben,
főorvosi/szakorvosi munkakörre történik.
Az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: feladata az osztály és
járóbeteg szakellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi, és
szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó
feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény
rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:

– orvosi diploma;
– csecsemő és gyermekgyógyászat szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés;
– tudományos fokozat;
– idegennyelv-ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló oklevelek másolata;
– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás másolata;
– publikációs jegyzékek;
– kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2018. július 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 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: 2018. július 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Kórház honlapján(www.sopronigyogykozpont.hu): 2018. május 4.
– ÁEEK honlapján: 2018. május 4.
***
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Markusovszky
Egyetemi Oktatókórház Epidemiológai és Kórházhigiénés Osztály epidemiológiai szakápoló
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: szakápolói feladatok ellátása teljes munkaidőben.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a lakhatási támogatás rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– középfokú képesítés, szakápolói végzettség;
– működési nyilvántartás igazolása;
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével
(9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: Sz/832-0/2018., valamint a munkakör megnevezését: „epidemiológiai
szakápoló”,
és

– személyesen: Dr. Káldy Zoltán orvosigazgató, Vas megye, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/832-0/2018., valamint a munkakör megnevezését:
epidemiológiai szakápoló.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 30.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati
kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Élelmezési Osztálya
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, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézményben
ápoltak és alkalmazottak részére megfelelő mennyiségű és minőségű étel biztosítása, figyelembe
véve a speciális igényeket (diéták, menük). Intézményszintű rendezvények lebonyolítása. Az ételek
elkészítésének és kiadási körülményeinek folyamatos ellenőrzése. Az intézmény élelmezési üzemei
tevékenységének koordinálása. Az osztály tevékenységével kapcsolatos beszerzések összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, dietetikus végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;

– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „73/2018”, valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Fejlesztési Osztálya
osztályvezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény
pályázati, fejlesztési-beruházási tevékenységének összehangolása. Partnerkeresés, partnerségi és
konzorcium-menedzsment. Pályázati és egyéb projektek tervezése, megvalósítása, végrehajtása.
Fejlesztési, beruházási tervek kidolgozása. Közreműködés az intézmény stratégiai tervezési
folyamatai során.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, vagy egyetemi közgazdasági végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– idegen nyelv ismerete;
– Európai Uniós finanszírozású projektek megvalósításában szerzett jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István

utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 74/2018, valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Humánerőforrás
Gazdálkodási Osztálya 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, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztályvezető
felelős a munkaügyi és bérszámfejtési feladatok operatív vezetéséért. Feladata a munkaügyi
adminisztrációs és a bérszámfejtési, munkaidő-nyilvántartási, statisztikai adatszolgáltatási,
létszámnyilvántartási feladatok szervezése és végrehajtása, bér- és létszámtervek készítése,
kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, a munkaügyi és a bérszámfejtési programok
adatkommunikációs funkcióinak működtetése és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, munkaügyi szervező végzettség, és felsőfokú társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó
szakképesítés;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68., Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „75/2018”, valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Humánpolitikai
Igazgatósága igazgató munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az igazgató felelős a
humánpolitikai tevékenység teljes körű stratégiai és operatív irányításáért, a kiválasztási, fejlesztési
és munkaügyi folyamatok szabályozásáért és működtetéséért. Feladata a kórház felvételi, képzési és
a munkáltatói jogkör gyakorlásához kapcsolódó tevékenységeinek irányítása, a munkáltatói jogkört
gyakorló vezetők támogatása, a munkaügyi eszköztár fejlesztése és alkalmazása. Biztosítja a
munkajogi megfelelőséget, a bérszámfejtési, a bér- és létszám-gazdálkodási feladatok hatékony és
szabályos végrehajtását, monitorozza a létszám alakulását és szükség esetén intézkedési javaslatot
tesz.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, jogász végzettség, és jogi szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „83/2018”, valamint a munkakör megnevezését:
igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Jogi Osztálya
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, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Intézmény egésze
vonatkozásában felmerülő jogi és adatvédelmi feladatok ellátása, a vezetői döntések támogatása,
jogi képviselet biztosítása. A szerződések megkötésének ügyintézése, a megkötött szerződések
nyilvántartása. Jogszabálykövetés, döntéstervezetek kidolgozása. Belső szabályzatok és egyéb
szabályozó dokumentumok (utasítások) tervezetének jogi szempontú véleményezése. Jogi képviselet
ellátása bíróság, illetve egyéb hatóságok előtt. Külső jogi képviselők tevékenységének koordinálása,
együttműködés külső jogi szakértőkkel.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, jogász végzettség, jogi szakvizsga, és egészségügyi szakjogász végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
76/2018, valamint a munkakör megnevezését: „osztályvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Klinikai Kutatási
Osztálya 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, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Intézmény teljes
területén a klinikai vizsgálatok szakmai szervezése, koordinálása. A kutatások vizsgálati
szerződéseinek előkészítése, kezelése. A szponzorokkal történő folyamatos kapcsolattartás. Az
osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben
meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvos, jogi szakokleveles orvos végzettség;
– angol nyelvből középfokú, C típusú, általános nyelvvizsga;
– klinikai vizsgálatok lefolytatásában szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett 1–3 év szakmai tapasztalat;
– GCP oklevél;
– klinikofarmakológiai tárgyú informatikai rendszerben történő jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István

utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2018, valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Kommunikációs és PR
Osztálya 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, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény külső és
belső kommunikációjának hatékony biztosítása. Marketing és kommunikációs stratégia kialakítása,
valamint kommunikációs tervek készítése. Sajtókapcsolatok szervezése, szóvivői feladatok ellátása.
Az intézmény egységes arculatának kialakítása, rendezvényszervezés. Média megjelenések
előkészítése, szervezése, felügyelete. Tájékoztató anyagok, kiadványok tervezése, szerkesztése.
Reklámtevékenység szervezése, hirdetési felületek értékesítése. Kampánystratégiák kialakítása,
szponzorok felkutatása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, kommunikáció, vagy bölcsészettudományi szakirányú végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett legalább1–3 év szakmai tapasztalat;
– idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2018, valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Műszaki Igazgatósága
igazgató 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, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Intézmény egésze
tekintetében a szállítási kapacitások összehangolása, valamint műszaki, karbantartási, energetikai,
környezetvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, beruházási és műszaki ellenőrzési feladatok
összehangolása, koordinálása, egyéb üzemfenntartási tevékenységek (mosodai szolgáltatás,
parkfenntartási, őrzésvédelmi feladatok, takarítás, rágcsálóirtás, élelmezés) ellátása, koordinálása,
felügyelete érdekében működik. Gondoskodik az Intézmény részére használatba adott ingatlanok
üzemeltetéséről, karbantartásáról, esetleges felújításáról, az Intézmény tárgyi eszközeinek
felújításáról, szükség szerinti javításáról és karbantartásáról. Kapcsolattartás és tevékenység
ellenőrzése az Intézmény és a vállalkozási formában működő háttérszolgáltatási tevékenységek
(mosodai szolgáltatás, őrzésvédelem, rágcsálóirtás) között a hatáskörébe utalt területeken. Az
intézmény stratégiai céljainak megfelelő szervezeti felépítés, szabályzatok és munkamódszerek
bevezetése. Az ésszerű és takarékos gazdálkodás szervezése és biztosítása az irányítása alá tartozó
területen.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, műszaki végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– gazdasági, és/vagy környezetvédelmi, és/vagy műszaki mérnök végzettség;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától
tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 82/2018, valamint a munkakör megnevezését:
„igazgató”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Műszaki Osztálya
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, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: energiagazdálkodás
megszervezése, irányítása, a végrehajtás ellenőrzése. Árajánlatok bekérése, döntés-előkészítések
kimunkálása a kivitelezők, beszállítók kiválasztására. Energiaszolgáltatás korlátozásával kapcsolatos
intézkedések megtétele. Gazdaságos energia felhasználás folyamatos nyomon követése, ellenőrzése.
Tervszerű karbantartási munkálatok előkészítése, elvégzésének felügyelete és ellenőrzése. Az
Intézmény orvosi gázellátó rendszereinek (oxigén, altatógáz, sűrített levegő, vákuum) üzemeltetése,
karbantartása, hibaelhárítása, ezek megszervezése, ellenőrzése, a szükséges dokumentációk
biztosítása. Az Intézmény klíma és légtechnikai berendezései üzemvitelének biztosítása, és az
őrzésvédelmi és parkfenntartási tevékenység vezetése. Műszerfenntartás irányítása, bérlemények
kezelése, pályázatok szakmai támogatása, és döntéselőkészítő dokumentációk előkészítése.
Osztályos működési rend, előírások, szabályzatok, szakmai protokollok betartása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, műszaki végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/2018, valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
***

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Orvostudományi
Könyvtára könyvtárvezető 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, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály munkájának
megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, könyvtáros végzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/2018, valamint a munkakör megnevezését:
„könyvtárvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Pénzügyi és Számviteli Osztálya osztályvezető munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: részt vesz a 4
tagkórházból álló intézmény gazdasági helyzettel és gazdasági folyamatokkal kapcsolatos fejlesztési
koncepcióinak, szabályzatainak kidolgozásában, megvalósításában. Kialakítja az egységes elveken
alapuló számviteli politikát, felügyeli és irányítja a könyvelési és gazdálkodási nyilvántartási
folyamatokat. Felelősségi körébe tartozik a Pénzügyi és Számviteli Osztály teljes operatív irányítása.
Likviditás- és finanszírozás menedzsment, proaktív szállítómenedzsment. Pénztárak működésének,
banki pénzforgalom és letéti ügyletek lebonyolításának felügyelete. Kimenő számlák elkészítésének
koordinálása, követeléskezelés. Bejövő számlák feldolgozása. Analitikus és főkönyvi könyvelés
megszervezése, működtetése. Időszakos zárási munkák és jelentések elkészítése az analitikus és
főkönyvi adatok alapján. A keretgazdálkodási tevékenység monitoringjához, vezetői információhoz
szükséges analitikus és főkönyvi adatok szolgáltatása. Pénzügyi adatszolgáltatások és költségvetési
beszámolók és jelentések elkészítésének koordinálása, Áhsz. szerinti beszámolási feladatok ellátása.
Adózási adatszolgáltatások elkészítése. Tulajdonossal, hatóságokkal, könyvvizsgálóval való
kapcsolattartás.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, gazdasági, pénzügyi-számviteli szakirányú végzettség, és mérlegképes könyvelő
végzettség;
– vállalkozási, valamint költségvetési számvitelben szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 79/2018, valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 13.

***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete (8360 Keszthely, Fő tér 1.) pályázatot hirdet
Keszthely Város Önkormányzata Alapellátási Intézete intézetvezetői beosztásának betöltésére.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az egészségügyről
szóló 1997. évi CLIV. törvényben és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben
meghatározott egészségügyi alapellátással kapcsolatos vezetői teendők ellátása. Egészségügyi
alapellátási intézetvezetőként feladata az intézet szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos
gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és a döntéshozatal az intézet működésével kapcsolatban
minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem
utal más hatáskörbe. Az intézet irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító
okirat szerinti feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.
Pályázati feltételek:
– főiskolai/egyetemi gazdasági vagy pénzügyi vagy egészségügyi végzettség;
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– gazdasági vagy pénzügyi végzettség.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2)
bekezdése alapján magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe (gazdasági vezető) kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést tanúsító okirat és egyéb
végzettségek, bizonyítványok másolata;
– az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is
tartalmazó vezetői program;
– három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a
pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a
pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte);

– nyilatkozatok:
– hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez;
– hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék;
– a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról;
– a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról;
– arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésben foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2018. október 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).
A munkavégzés helye: 8360 Keszthely, Sopron u. 2.
Illetmény és juttatások: a Kjt. rendelkezései szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati felhívásnak a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalon történő közzétételétől (2018. április 9.) számított 33
napon belül; 2018. május 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Skoda Lilla aljegyző nyújt a 06 (83) 505507-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében és a
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt szakértő bizottság, továbbá
Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi Bizottsága és az Emberi
Erőforrások Bizottsága tagjaiból álló bizottság véleményezi.
A kinevezésről Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra,
hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a véleményezési határidő lejártát követő első képviselő-testületi
ülés.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatot postai úton Keszthely Város Polgármestere címére
(8360 Keszthely, Fő tér 1.) kell benyújtani, a „magasabb vezetői beosztás (intézetvezető)” borítékon
történő feltüntetésével.

A pályázat kiírója a benyújtási határidő leteltét követően az erkölcsi bizonyítvány és a nyilatkozatok
kivételével – melyet legkésőbb a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés szerinti szakértői bizottsági meghallgatásig
kell bemutatni – hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.
***
A 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.
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 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;
– idegen nyelv 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. szeptember 1.
A KÖZIGÁLLÁS honlapon publikálás dátuma: 2018. április 7.
A KÖZIGÁLLÁS honlapon lejárat dátuma: 2018. július 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.
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-Sümeg”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
***
A Csolnoky Ferenc Kórház mb. főigazgatója (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázatot hirdet a
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: osztályvezető 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;
– idegen nyelv 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 igazolásának 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. szeptember 1.
A KÖZIGÁLLÁS honlapon publikálás dátuma: 2018. április 7.
A KÖZIGÁLLÁS honlapon lejárat dátuma: 2018. július 31.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.
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. augusztus 31.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Főigazgatója (1096 Budapest, Haller u. 29.)
pályázatot hirdet radiológus szakorvos munkakörbe, határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– radiológiai szakvizsga;

– CT és/vagy MR gyakorlat;
– ultrahang diagnosztikai gyakorlat;
– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.
Előnyt jelent:
– kardio CT és/vagy MR gyakorlat;
– intervenciós radiológiai jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– képesítést igazoló okiratok;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján, illetve megegyezés alapján kerül sor, a juttatások tekintetében a Kollektív
Szerződés rendelkezései az irányadóak.
A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani Prof.
Dr. Andréka Péter mb. főigazgató főorvos részére (1096 Budapest Haller u. 29.), „radiológus
szakorvosi pályázat” megjelöléssel.
A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: a pályázatot a pályázat elbíráló bizottság
véleményezi. A pályázat lefolytatásának határideje a bíráló bizottság véleményét követő 30 nap. A
pályázati anyagok titkosan kezelendők.
A munkakör betöltésének időpontja: az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.
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
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója
pályázatot hirdet:
szemész szakorvosi állásra:
– szemész szakorvosi végzettség.
Feladata: az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése.
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:
– 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:
– 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:
– sebész/traumatológus 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:
– 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:
– radiológus szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz;
– szakmai pályafutás;
– orvosi diploma;
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos tovább képzésiidőszak 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:
– szakorvosi végzettség.
Pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz;
– szakmai pályafutás;
– orvosi diploma;
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos tovább képzésiidőszak 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:
– 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.
Valamennyihez:
Érdeklődni lehet: dr. Vörös Ibolya főigazgatótól (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.). T.: 06 (89) 514-002.
Zala megye
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
NEM KÖTÖTT VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete (8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4.) pályázatot ír ki a Dr.
Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet gazdasági igazgató magasabb vezető beosztás megbízással
történő betöltésére az alábbi tartalommal:
1. A munkáltatói jogkör gyakorlója: Lenti Város Önkormányzati Képviselő-testülete.
2. A munkavégzés helye: Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet (8960 Lenti, Kossuth út 10.).
3. A betöltendő magasabb vezetői megbízás feltétele: magasabb vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A betöltendő magasabb vezetői megbízás megnevezése: gazdasági igazgató (megbízott vezető).
A betöltendő munkakör megjelölése: főkönyvelő.
A betöltendő főkönyvelő munkakörhöz kapcsolódó közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
4. A pályázat benyújtásának feltételei:
– a felsőoktatásban szerzett végzettség és
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az
engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht.
szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1)
és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt
szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett
gazdasági szakképzettség, vagy
– felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség és költségvetési szervnél szerzett 5 év vezetői
tapasztalat;
– az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység
ellátására jogosító engedély;

– a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat;
– büntetlen előélet.
5. A magasabb vezetői megbízás 5 évre szól.
6. A magasabb vezetői megbízás kezdő időpontja: 2018. szeptember 1.
A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: 2023. augusztus 31.
7. A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– felelős az intézmény gazdasági és pénzügyi tevékenységéért, a pénzügyi fegyelem megtartásáért,
– elkészíti az intézmény költségvetését, gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentéseit, gondoskodik az
adatszolgáltatásról,
– gyakorolja a pénzügyi ellenjegyzési jogkört a főigazgató kötelezettségvállalása esetén,
– kialakítja az anyaggazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja az intézmény anyagellátását,
– kialakítja és szervezi a Rendelőintézet könyvviteli, elszámolási, vagyon-nyilvántartási,
vagyonvédelmi rendjét,
– a gazdálkodási tevékenységet szabályozó jogszabályok és egyéb rendelkezések betartásának
biztosítása,
– a hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében a gazdálkodás eredményeinek folyamatos
elemzése, értékelése és a szükséges intézkedések kezdeményezése,
– az informatikai-számítástechnikai tevékenységek működtetése,
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §ában és egyéb jogszabályokban a gazdasági vezető számára meghatározott feladatok ellátása.
8. Juttatások: illetmény, vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.
Egyéb juttatások jogszabály alapján.
9. A pályázathoz csatolni kell:
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– szakmai vezetői koncepciót;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;

– az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okiratok, a tevékenység ellátására
jogosító engedély, ennek hiányában ez alóli mentesítés iránti kérelem az Ávr. 12. § (2) bekezdésben
foglaltakra történő hivatkozással;
– a legalább 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolást;
– a pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek;
– nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint
előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
10. A pályázati felhívás személyügyi központ honlapján való közzétételének időpontja: 2018. április
16.
11. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.
12. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő első soron következő
képviselő-testületi ülés.
A pályázatot személyesen vagy postai úton Lenti Polgármesteri Hivatal címére (8960 Lenti, Zrínyi
Miklós u. 4.) zárt borítékban kell benyújtani olyan módon, hogy az a benyújtási határidő napján 16
óráig Lenti Polgármesteri Hivatalba beérkezzen. A borítékon fel kell tüntetni a beosztás
megnevezését: gazdasági igazgató (magasabb vezető). A pályázattal kapcsolatban érdeklődni
Hegedüsné Muk Andrea közigazgatási osztályvezetőnél lehet személyesen, vagy a 06 (92) 553-950-es
telefonszámon.

