Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2018. EüK. 19. szám pályázati felhívás
hatályos 2018.12.07 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

Az Uzsoki Utcai Kórház (1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet központi laboratóriumába laboratóriumi
osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A vezetői megbízás időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (szakorvosi
munkakör), 4 hónap próbaidővel; a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
Munkavégzés helye: az intézmény Központi Laboratóriuma, 1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a Központi Laboratórium vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása,
– a területi ellátási kötelezettség megfelelő működtetése.
Illetmény és juttatások: az illetmény és juttatások megállapítására a Kjt. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma,
– klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga/klinikai biokémikus végzettség,
– 5 év vezetői gyakorlat,
– orvos esetén érvényes kamarai tagság,
– egészségügyi alkalmasság,
– büntetlen előélet.
A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:
– klinikai mikrobiológiai szakvizsga,
– egyéb szakmai végzettség,
– tudományos fokozat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai életrajz,
– iskolai végzettséget, illetve szakmai képesítést igazoló oklevelek másolatai,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– OONYI igazolás másolata (orvos esetén),
– érvényes MOK-tagság igazolása (orvos esetén),

– szakmai vezetési elképzelés,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton: Uzsoki Utcai Kórház Főigazgatóság, Dr. Ficzere Andrea főigazgató részére, 1145
Budapest, Uzsoki u. 29–41.,
– elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu email-címre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 7.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. február 8.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a benyújtási határidő lejárta után a szakmai kollégium
véleményének beérkezését követő 30 napon belül, a szakmai bizottság véleményét figyelembe véve
főigazgatói hatáskörben történik.
A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:
– Közszolgálati Személyeztfejlesztési Főigazgatóság honlapja –2018. december 7.,
– a kórház honlapján: www.uzsoki.hu – 2018. december 7.
***
A Bács-Kiskun megyei Kórház (Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza), 6000 Kecskemét, Nyíri u. 38. pályázatot hirdet Csecsemő- és Gyermekgyógyászati
Osztályán osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
Feladat:
– az osztály vezetése és szakmai irányítása,
– a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosszakmai
feltételeinek biztosítása,
– munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka feltételeinek biztosítása,
– jó interdiszciplinális kapcsolatok kialakítása.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga,
– több éves szakmai gyakorlat,
– rendszeres szakmai továbbképzés,

– vezetés területén szerzett legalább 3 éves gyakorlat (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia,
szakrendelés vagy önálló szakmai profil irányítása, koordinálása),
-tudományos tevékenység, tudományos minősítés vagy PhD. képzésben való részvétel előnyt jelent,
– nyelvismeret,
– büntetlen előélet.
Pályázat tartalmi követelményei:
– személyi és foglalkozási adatok,
– részletes szakmai életút bemutatása,
– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései,
– az osztályra vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzat összeállítása (személyi és tárgyi feltételek
meghatározása),
– tudományos munkák jegyzéke,
– működési bizonyítvány (jelenlegi munkáltatótól),
– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata,
– szakmai továbbképzésről szóló igazolások,
– érvényes erkölcsi bizonyítvány,
– működési nyilvántartás igazolása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok megismerjék és
véleményezzék.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.
Bér: megegyezés tárgyát képezi.
A munkakör betöltésének időpontja: a pályázati eljárás lefolytatását követően.
A pályázati eljárás lefolytatása: a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján történik.
A pályázattal kapcsolatban információ dr. Svébis Mihály főigazgatótól kérhető a 06 (76) 516-727-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtása: postai úton, a Bács-Kiskun Megyei Kórház, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
címre.
***

A Bács-Kiskun megyei Kórház (Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza) 6000 Kecskemét, Nyíri u. 38. pályázatot hirdet Urológiai Osztályán osztályvezető főorvos
beosztás ellátására.
Feladat:
– az osztály vezetése és szakmai irányítása,
– az urológiai osztály fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosszakmai feltételeinek biztosítása,
– munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka feltételeinek biztosítása,
– jó interdiszciplinális kapcsolatok kialakítása.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, urológia szakvizsga,
– több éves szakmai gyakorlat,
– rendszeres szakmai továbbképzés,
– vezetés területén szerzett legalább 3 éves gyakorlat (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia,
szakrendelés vagy önálló szakmai profil irányítása, koordinálása),
– tudományos tevékenység, tudományos minősítés vagy PhD képzésben való részvétel előnyt jelent,
– nyelvismeret,
– büntetlen előélet.
Pályázat tartalmi követelményei:
– személyi és foglalkozási adatok,
– részletes szakmai életút bemutatása,
– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései,
– az osztályra vonatkozó szervezeti és működési szabályzat összeállítása (személyi és tárgyi feltételek
meghatározása),
– tudományos munkák jegyzéke,
– működési bizonyítvány (jelenlegi munkáltatótól),
– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata,
– szakmai továbbképzésről szóló igazolások,
– érvényes erkölcsi bizonyítvány,
– működési nyilvántartás igazolása,

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok megismerjék és
véleményezzék.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.
Bér: megegyezés tárgyát képezi.
A munkakör betöltésének időpontja: a pályázati eljárás lefolytatását követően.
A pályázati eljárás lefolytatása: a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján történik.
A pályázattal kapcsolatban információ dr. Svébis Mihály főigazgatótól kérhető a 06 (76) 516-727-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtása: postai úton, a Bács-Kiskun Megyei Kórház, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
címre.
***
A Bács-Kiskun megyei Kórház (Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza) 6000 Kecskemét, Nyíri u. 38. pályázatot hirdet Onkoradiológiai Központjában osztályvezető
főorvos beosztás ellátására.
Feladat:
– az osztály vezetése és szakmai irányítása,
– az onkoradiológiai központ fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosszakmai feltételeinek biztosítása,
– munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka feltételeinek biztosítása,
– jó interdiszciplinális kapcsolatok kialakítása.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, klinikai onkológus szakvizsga,
– több éves szakmai gyakorlat,
– rendszeres szakmai továbbképzés,
– vezetés területén szerzett legalább 3 éves gyakorlat (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia,
szakrendelés vagy önálló szakmai profil irányítása, koordinálása),
– tudományos tevékenység, tudományos minősítés vagy PhD képzésben való részvétel előnyt jelent,
– nyelvismeret,
– büntetlen előélet.
Pályázat tartalmi követelményei:
– személyi és foglalkozási adatok,

– részletes szakmai életút bemutatása,
– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései,
– az osztályra vonatkozó szervezeti és működési szabályzat összeállítása (személyi és tárgyi feltételek
meghatározása),
– tudományos munkák jegyzéke,
– működési bizonyítvány (jelenlegi munkáltatótól),
– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata,
– szakmai továbbképzésről szóló igazolások,
– érvényes erkölcsi bizonyítvány,
– működési nyilvántartás igazolása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok megismerjék és
véleményezzék.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.
Bér: megegyezés tárgyát képezi.
A munkakör betöltésének időpontja: a pályázati eljárás lefolytatását követően.
A pályázati eljárás lefolytatása: a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján történik.
A pályázattal kapcsolatban információ dr. Svébis Mihály főigazgatótól kérhető a 06 (76) 516-727-es
telefonszámon.
A pályázat benyújtása: postai úton, a Bács-Kiskun Megyei Kórház, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
címre.
***
A Bács-Kiskun megyei Kórház (Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza) 6000 Kecskemét, Nyíri u. 38. pályázatot hirdet Szemészeti Osztályán osztályvezető főorvos
beosztás ellátására.
Feladat:
– az osztály vezetése és szakmai irányítása,
– a szemészeti osztály fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosszakmai feltételeinek biztosítása,
– munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka feltételeinek biztosítása,
– jó interdiszciplinális kapcsolatok kialakítása.
Pályázati feltételek:

– orvosi diploma, szemészeti szakvizsga,
– több éves szakmai gyakorlat,
– rendszeres szakmai továbbképzés,
– vezetés területén szerzett legalább 3 éves gyakorlat (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia,
szakrendelés vagy önálló szakmai profil irányítása, koordinálása),
– tudományos tevékenység, tudományos minősítés vagy PhD képzésben való részvétel előnyt jelent,
– nyelvismeret,
– büntetlen előélet.
Pályázat tartalmi követelményei:
– személyi és foglalkozási adatok,
– részletes szakmai életút bemutatása,
– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései,
– az osztályra vonatkozó szervezeti és működési szabályzat összeállítása (személyi és tárgyi feltételek
meghatározása),
– tudományos munkák jegyzéke,
– működési bizonyítvány (jelenlegi munkáltatótól),
– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata,
– szakmai továbbképzésről szóló igazolások,
– érvényes erkölcsi bizonyítvány,
– működési nyilvántartás igazolása,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok megismerjék és
véleményezzék.
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 15.
Bér: megegyezés tárgyát képezi.
A munkakör betöltésének időpontja: a pályázati eljárás lefolytatását követően.
A pályázati eljárás lefolytatása: a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján történik.
A pályázattal kapcsolatban információ dr. Svébis Mihály főigazgatótól kérhető a 06 (76) 516-727-es
telefonszámon.

A pályázat benyújtása: postai úton, a Bács-Kiskun Megyei Kórház, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
címre.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 1–3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.?évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Pathológiai osztály osztályvezető főorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: határozott idejű, öt évre szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1125 Budapest, Diós árok 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szervezeti egység vezetése, szakmai irányítása.
Aktív részvétel a leletezésben.
Kapcsolattartás az intézmény vezetőségével, társosztályokkal.
Beosztottak folyamatos továbbképzése, klinikopathológiai konferenciák tartása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– pathológus szakvizsga,
– cytopathológia szakvizsga,
– büntetlen előélet,
– legalább 10 év szakmai tapasztalat,
– legalább 5 év vezetői tapasztalat,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– jártasság a nőgyógyászati pathológiában, cytopatológiában, neuropatológiában,

– szakmai angol nyelvismeret (társalgási szint),
– aspirációs citológiai jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
– szakmai-vezetési elképzelések,
– érvényes MOK tagság igazolása,
– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata egészségügyi végzettség esetén,
– a munkakörre történő kiválasztás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a
pályázati eljárással összefüggésben (elektronikusan is) kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék
és véleményezzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 11.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás
Gazdálkodási Osztály. 20. épület). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 64/2018, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.janoskorhaz.hu, 2018. december 19.
– www.aeek.hu, 2018. december 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: bérezés megegyezés szerint.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.janoskorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.?évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos
Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 1 évre szól.
A munkavégzés helye: 1113 Budapest, Karolina út 27.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi
feladatok ellátása a Sportsebészeti Osztályon.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– ortopédiai szakvizsga.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb egyetemi végzettség,
– sportorvosi szakvizsga,
– tudományos fokozat,
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– érvényes MOK tagság,
– érvényes működési engedély,
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek
megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 30.
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: 118/2018, valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos,
– elektronikus úton Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.osei.hu honlapon szerezhet.
***
Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.?évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos
Sportegészségügyi Intézet Radiológiai Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2021. december 31-éig szól.
A munkavégzés helye: 1113 Budapest, Karolina út 27.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi
feladatok ellátása a Radiológiai Osztályon.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– radiológus szakvizsga.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– sportorvosi szakvizsga,
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– érvényes MOK tagság,

– érvényes működési engedély,
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek
megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Mihály orvosigazgató nyújt a 06 (1)
488-6294-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: 122/2018 , valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos,
– elektronikus úton Dr. Nagy Mihály orvosigazgató részére az orvosigazgato@osei.hu e-mail-címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.osei.hu honlapon szerezhet.
***
Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.?évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos
Sportegészségügyi Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sportegészségügyi Ellátás megyei vezető
főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. december 31-éig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: megyei vezető főorvosi
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:

– orvosi diploma,
– sportorvosi szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– érvényes MOK tagság,
– érvényes működési engedély,
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek
megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Schiszler Gábor OSH vezető főorvos nyújt a
06 (1) 488-6189-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: 123/2018. , valamint a beosztás megnevezését: megyei vezető főorvos,
– elektronikus úton Dr. Schiszler Gábor OSH vezető főorvos részére a seszmo@osei.hu e-mail-címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.osei.hu honlapon szerezhet.
***
Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.?évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos
Sportegészségügyi Intézet Csongrád megyei Sportegészségügyi Ellátás megyei vezető főorvos
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. december 31-éig szól.
A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6726 Szeged, Horváth M. utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: megyei vezető főorvosi
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– sportorvosi szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– érvényes MOK tagság,
– érvényes működési engedély,
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek
megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Schiszler Gábor OSH vezető főorvos nyújt a
06 (1) 488-6189-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: 124/2018., valamint a beosztás megnevezését: megyei vezető főorvos,
– elektronikus úton Dr. Schiszler Gábor OSH vezető főorvos részére a seszmo@osei.hu e-mail-címen
keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.osei.hu honlapon szerezhet.
***
Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.?évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos
Sportegészségügyi Intézet Nógrád megyei Sportegészségügyi Ellátás megyei vezető főorvos beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. december 31-éig szól.
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Füleki út 54–56.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: megyei vezető főorvosi
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– sportorvosi szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– érvényes MOK tagság,
– érvényes működési engedély,
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek
megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Schiszler Gábor OSH vezető főorvos nyújt a
06 (1) 488-6189-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: 125/2018. , valamint a beosztás megnevezését: megyei vezető főorvos,
– elektronikus úton Dr. Schiszler Gábor OSH vezető főorvos részére a seszmo@osei.hu e-mail-címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.osei.hu honlapon szerezhet.
***
Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.?évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Országos
Sportegészségügyi Intézet Pest megyei Sportegészségügyi Ellátás megyei vezető főorvos beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2023. december 31-éig szól.
A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Szegedi út 17. V.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: megyei vezető főorvosi
feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– sportorvosi szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– érvényes MOK tagság,

– érvényes működési engedély,
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek
megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
eleget tesz.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Schiszler Gábor OSH vezető főorvos nyújt a
06 (1) 488-6189-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: 126/2018., valamint a beosztás megnevezését: megyei vezető főorvos,
– elektronikus úton Dr. Schiszler Gábor OSH vezető főorvos részére a seszmo@osei.hu e-mail-címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.osei.hu honlapon szerezhet.
***
A Szent Margit Kórház (1032 Budapest, Bécsi út 132.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.?évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Központi Röntgen osztályvezető
főorvos/szakorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Bécsi út 132.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok
elvégzése,
– szakorvosi tevékenység végzése.
Bérezés: megegyezés szerint.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, radiológiai szakvizsga,
– 10 év szakmai gyakorlat,
– jó kommunikatív és kooperációs képesség,
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– szakmai társaságban tagság,
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai,
– Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás,
– működési nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata,
– motivációs levél,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén),
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre
jogosult bizottság megismerheti.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Orvosigazgatóság nyújt, a 06 (1) 2502170/1377-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szent Margit Kórház – Budapest címére történő megküldésével (1032
Budapest, Bécsi út 132.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 188/2018, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos/szakorvos,

– elektronikus úton az Orvosigazgatóság részére az orvosigazgato@sztmargit.hu e-mail-címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek
megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők
megfelelőnek ítélnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Szent Margit Kórház honlapja.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Szent Margit Kórház, mint
álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a
pályázat elbírálásáig kezeli, ezt követően a benyújtott pályázati anyagot megsemmisíti. A Szent
Margit Kórház arra illetékes munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői
megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázó személyes
adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 12.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.?évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szülészeti
Osztályon osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása,
– a szülészeti osztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása,
ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003.?évi LXXXIV. törvény és az egyedi
megállapodás (bérezés megállapodás szerint, szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk)
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga,
– egészségügyi alkalmasság,

– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett, legalább 1–3 év vezetői
tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakmai vezetői program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– érintetti hozzájárulási nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában
résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely
letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat
oldaláról
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása,
– publikációk, előadások címjegyzéke.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 26/10/2018, valamint a beosztás megnevezését: Szülészeti osztály osztályvezető
főorvos,
– elektronikus úton: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére az allas@svoek.hu e-mail-címen
keresztül,
– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a mb. főigazgató dönt, a Véleményező
Bizottság állásfoglalása alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2018. november 16.
– Közigállás honlap – 2018. november 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. (1062 Budapest, Podmaniczky u. 105.) foglalkozásegészségügyi orvosi feladatok ellátására munkatársat keres budapesti fióktelepére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Főbb feladatok, munkák:
– hagyományos foglalkozás-egészségügyi orvosi ellátás a vasutas és nem vasutas munkavállalók
számára,
– a gyakorlat megszerzését követően a társaság hatósági feladatainak átvétele a vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi
követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet
szerint,
– a későbbiekben lehetőséget szeretnénk biztosítani területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi
feladatok ellátására NEAK-szerződéssel.
Az álláshoz tartozó elvárások:
– általános orvosi végzettség,
– foglalkozás-egészségügyi/üzemorvosi/ háziorvosi szakvizsga, vagy ezek megszerzésének
megkezdése,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– érvényes MOK-tagság,
– cselekvőképesség.
Amit nyújtunk:
– támogatás a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség megszerzéséhez,
– 13. havi fizetés a kollektív szerződésben foglaltaknak megfelelően,

– cafeteria,
– iskolakezdési támogatás,
– vasúti kedvezményre jogosító utazási igazolvány,
– rendezett munkakörnyezet, barátságos kollégák.
A pályázat részeként benyújtandó:
– magyar nyelvű, fényképes, szakmai és személyes önéletrajz,
– bérigény feltüntetése.
Az interjún bemutatandók:
– az iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok,
– Magyar Orvosi Kamarai tagságot igazoló iratok,
– foglalkozás-egészségügyi orvosi/háziorvosi szakmai gyakorlat igazolására alkalmas iratok.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft., 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
(1399 Budapest, Pf. 608) címre,
– elektronikus úton a titkarsag@vasuteu.hu e-mail-címen vagy a 06 (1) 881-0192-es fax számon.
Szakmai kérdésekben érdeklődni lehet Dr. Fónyad Gábor orvosigazgatónál a 06 (30) 680-8308-as
telefonszámon.
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. (1062 Budapest, Podmaniczky u. 105.) foglalkozásegészségügyi orvosi feladatok ellátására munkatársat keres miskolci fióktelepére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Főbb feladatok, munkák:
– hagyományos foglalkozás-egészségügyi orvosi ellátás a vasutas és nem vasutas munkavállalók
számára,
– a gyakorlat megszerzését követően a társaság hatósági feladatainak átvétele a vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi

követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet
szerint,
– a későbbiekben lehetőséget szeretnénk biztosítani területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi
feladatok ellátására NEAK-szerződéssel.
Az álláshoz tartozó elvárások:
– általános orvosi végzettség,
– foglalkozás-egészségügyi/üzemorvosi/ háziorvosi szakvizsga, vagy ezek megszerzésének
megkezdése,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– érvényes MOK-tagság,
– cselekvőképesség.
Amit nyújtunk:
– támogatás a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség megszerzéséhez,
– 13. havi fizetés a kollektív szerződésben foglaltaknak megfelelően,
– cafeteria,
– iskolakezdési támogatás,
– vasúti kedvezményre jogosító utazási igazolvány,
– rendezett munkakörnyezet, barátságos kollégák.
A pályázat részeként benyújtandó:
– magyar nyelvű, fényképes, szakmai és személyes önéletrajz,
– bérigény feltüntetése.
Az interjún bemutatandók:
– az iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok,
– Magyar Orvosi Kamarai tagságot igazoló iratok,
– foglalkozás-egészségügyi orvosi/háziorvosi szakmai gyakorlat igazolására alkalmas iratok.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft., 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
(1399 Budapest, Pf. 608) címre,

– elektronikus úton a titkarsag@vasuteu.hu e-mail-címen vagy a 06 (1) 881-0192-es fax számon.
Szakmai kérdésekben érdeklődni lehet Dr. Kása Miklós orvosigazgatónál a 06 (30) 247-5125-ös
telefonszámon.
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. (1062 Budapest, Podmaniczky u. 105.) foglalkozásegészségügyi orvosi feladatok ellátására munkatársat keres soproni fióktelepére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Főbb feladatok, munkák:
– hagyományos foglalkozás-egészségügyi orvosi ellátás a vasutas és nem vasutas munkavállalók
számára,
– a gyakorlat megszerzését követően a társaság hatósági feladatainak átvétele a vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi
követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet
szerint,
– a későbbiekben lehetőséget szeretnénk biztosítani területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi
feladatok ellátására NEAK-szerződéssel.
Az álláshoz tartozó elvárások:
– általános orvosi végzettség,
– foglalkozás-egészségügyi/üzemorvosi/ háziorvosi szakvizsga, vagy ezek megszerzésének
megkezdése,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– érvényes MOK-tagság,
– cselekvőképesség.
Amit nyújtunk:
– támogatás a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség megszerzéséhez,
– 13. havi fizetés a kollektív szerződésben foglaltaknak megfelelően,
– cafeteria,
– iskolakezdési támogatás,

– vasúti kedvezményre jogosító utazási igazolvány,
– rendezett munkakörnyezet, barátságos kollégák.
A pályázat részeként benyújtandó:
– magyar nyelvű, fényképes, szakmai és személyes önéletrajz,
– bérigény feltüntetése.
Az interjún bemutatandók:
– az iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok,
– Magyar Orvosi Kamarai tagságot igazoló iratok,
– foglalkozás-egészségügyi orvosi/háziorvosi szakmai gyakorlat igazolására alkalmas iratok.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Szombathelyi Egészségügyi Központ,
9700 Szombathely, Garai út 5. címre,
– elektronikus úton a titkarsag@szombathely.vasuteu.hu e-mail-címen vagy a 06 (1) 881-0192-es fax
számon.
Egyéb elérhetőségek:
– titkárság telefonszáma: 06 (94) 509-450,
– fax: 06 (94) 509-451.
Szakmai kérdésekben érdeklődni lehet Dr. Kovács Lajos orvosigazgatónál a 06 (30) 986-0573-as
telefonszámon.
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. (1062 Budapest, Podmaniczky u. 105.) foglalkozásegészségügyi orvosi feladatok ellátására munkatársat keres szolnoki fióktelepére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Főbb feladatok, munkák:
– hagyományos foglalkozás-egészségügyi orvosi ellátás a vasutas és nem vasutas munkavállalók
számára,
– a gyakorlat megszerzését követően a társaság hatósági feladatainak átvétele a vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi

követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet
szerint,
– a későbbiekben lehetőséget szeretnénk biztosítani területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi
feladatok ellátására NEAK-szerződéssel.
Az álláshoz tartozó elvárások:
– általános orvosi végzettség,
– foglalkozás-egészségügyi/üzemorvosi/ háziorvosi szakvizsga, vagy ezek megszerzésének
megkezdése,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– érvényes MOK-tagság,
– cselekvőképesség.
Amit nyújtunk:
– támogatás a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség megszerzéséhez,
– 13. havi fizetés a kollektív szerződésben foglaltaknak megfelelően,
– cafeteria,
– iskolakezdési támogatás,
– vasúti kedvezményre jogosító utazási igazolvány,
– rendezett munkakörnyezet, barátságos kollégák.
A pályázat részeként benyújtandó:
– magyar nyelvű, fényképes, szakmai és személyes önéletrajz,
– bérigény feltüntetése.
Az interjún bemutatandók:
– az iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok,
– Magyar Orvosi Kamarai tagságot igazoló iratok,
– foglalkozás-egészségügyi orvosi/háziorvosi szakmai gyakorlat igazolására alkalmas iratok.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft., 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
(1399 Budapest, Pf. 608) címre,

– elektronikus úton a titkarsag@vasuteu.hu e-mail-címen vagy a 06 (1) 881-0192-es fax számon.
Szakmai kérdésekben érdeklődni lehet Dr. Fónyad Gábor orvosigazgatónál a 06 (30) 680-8308-as
telefonszámon.
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
A Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. (1062 Budapest, Podmaniczky u. 105.) foglalkozásegészségügyi orvosi feladatok ellátására munkatársat keres szombathelyi fióktelepére.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Főbb feladatok, munkák:
– hagyományos foglalkozás-egészségügyi orvosi ellátás a vasutas és nem vasutas munkavállalók
számára,
– a gyakorlat megszerzését követően a társaság hatósági feladatainak átvétele a vasúti közlekedés
biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi
követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet
szerint,
– a későbbiekben lehetőséget szeretnénk biztosítani területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi
feladatok ellátására NEAK-szerződéssel.
Az álláshoz tartozó elvárások:
– általános orvosi végzettség,
– foglalkozás-egészségügyi/üzemorvosi/ háziorvosi szakvizsga, vagy ezek megszerzésének
megkezdése,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– érvényes MOK-tagság,
– cselekvőképesség.
Amit nyújtunk:

– támogatás a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség megszerzéséhez,
– 13. havi fizetés a kollektív szerződésben foglaltaknak megfelelően,
– cafeteria,
– iskolakezdési támogatás,
– vasúti kedvezményre jogosító utazási igazolvány,
– rendezett munkakörnyezet, barátságos kollégák.
A pályázat részeként benyújtandó:
– magyar nyelvű, fényképes, szakmai és személyes önéletrajz,
– bérigény feltüntetése.
Az interjún bemutatandók:
– az iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok,
– Magyar Orvosi Kamarai tagságot igazoló iratok,
– foglalkozás-egészségügyi orvosi/háziorvosi szakmai gyakorlat igazolására alkalmas iratok.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. Szombathelyi Egészségügyi Központ,
9700 Szombathely, Garai út 5. címre,
– elektronikus úton a titkarsag@szombathely.vasuteu.hu e-mail-címen vagy a 06 (1) 881-0192-es fax
számon.
Egyéb elérhetőségek:
– titkárság telefonszáma: 06 (94) 509-450,
– fax: 06 (94) 509-451.
Szakmai kérdésekben érdeklődni lehet Dr. Kovács Lajos orvosigazgatónál a 06 (30) 986-0573-as
telefonszámon.
Veszprém megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.?évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Élelmezésvezető beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézet élelmezési részlegének vezetése, irányítása,
– a betegek és dolgozók étkeztetésének szakszerű ellátása a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, dietetikus végzettség,
– hasonló területen szerzett, legalább 1–3 év vezetői tapasztalat,
– hasonló területen szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– egészségügyi alkalmasság,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– érvényes működési engedély és kamarai tagság,
– vonatkozó, hatályos előírások ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– érintetti hozzájárulási nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában
résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely
letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat
oldaláról,
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása,
– szakmai vezetői program.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 08/11/2018, valamint a beosztás megnevezését: Élelmezésvezető,
– elektronikus úton: Lukács Piroska részére az allas@svoek.hu e-mail-címen keresztül,
– személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató részére, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a mb. főigazgató dönt, a Véleményező
Bizottság állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2018. november 16.
– Közigállás honlap – 2018. november 16.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

