Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2019. EüK. 4. szám pályázati felhívás 2
hatályos 2019.03.01 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 Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) elnöke a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Klinikai Gyógyszertárba intézeti vezető főgyógyszerész
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1-jétől 2024. június
30-ig szól.
A munkavégzés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a Debreceni Egyetem klinikai gyógyszertárának vezetése,
– a költségvetés keretein belül, a gazdaságossági szempontok figyelembevételével a gyógyszertár
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, eredményes gazdálkodás,
– a gyógyszertár tevékenységével kapcsolatos tervezési, szervezési, irányítási, ellenőrzési, értékelési
feladatok ellátása,
– munkáltatói jogkör gyakorlása a szervezeti egység dolgozói felett,
– kapcsolattartás és együttműködés a Klinikai Központ egységeivel,
– a klinikai gyógyszerellátás megszervezése, gyógyszerbeszerzés, tárolás, elosztás, ellenőrzés,
– a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, jogszerűsége, magas szintű egységes szakmai ellátás
biztosítása,
– mindazon feladatok, melyeket a jogszabályok, valamint a Debreceni Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, gyógyszerész diploma,
– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol
nyelvből,
– szakképesítés követelményrendszer szerint: klinikai gyógyszerészet szakgyógyszerész szakvizsga
vagy kórházi gyógyszerészet szakgyógyszerész szakvizsga vagy kórházi-klinikai szakgyógyszerész
szakvizsga,

– fekvő- és járóbetegellátást nyújtó intézményben szerzett legalább 10 éves szakmai tapasztalat,
– kórházi/klinikai gyógyszerészet területén szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos fokozat,
– egyéb posztgraduális végzettség,
– gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezés szakképesítés vagy gyógyszerellátási szakgyógyszerész
szakképesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást
igazoló okiratokról, a Gyógyszerészek Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai tagságról,
– belső pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol
azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják,
– részletes szakmai önéletrajz,
– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági
bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy
foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta
legfeljebb hat hónap telt el),
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát,
szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi
tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét, az egység vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető
be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak nyomtatott formában, 1 példányban,valamint CD-n vagy DVD-n a
Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/95-1/2019.,
valamint a beosztás megnevezését: intézeti vezető főgyógyszerész,
és
– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a
kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.unideb.hu;
https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2019. február 12.
***
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) elnöke a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Laboratóriumi Medicina egységbe vezető beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1-jétől 2024. június
30-ig szól.
A munkavégzés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a szervezeti egység vezetői feladatainak ellátása,
– az egység diagnosztikai tevékenységének felelős irányítása,
– a költségvetés keretein belül az egység személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, eredményes
gazdálkodás,
– munkáltatói jogkör gyakorlása a szervezeti egység dolgozói felett,
– az egység szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása,
– a szervezeti egységben munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók
értékelése, továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai szervezetekkel,

– mindazon feladatok, melyeket a jogszabályok, valamint a Debreceni Egyetem szervezeti és
működési szabályzata hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, általános orvosi diploma,
– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol
nyelvből,
– tudományos fokozat,
– szakképesítés követelményrendszer szerint: klinikai laboratóriumi vizsgálatok vagy orvosi
laboratóriumi diagnosztika szakvizsga
– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, legalább 5 éves
részlegvezetői gyakorlat,
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben,
– szakmájának mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció,
– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés,
– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi
tájékozottság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb posztgraduális végzettség,
– felsőfokú angol nyelvvizsga,
– habilitáció, MTA doktora cím,
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben,
– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást
igazoló okiratokról, a működési nyilvántartási igazolványról (kiállító az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ), hivatalos igazolás a kamarai tagságról (beszerezhető a Magyar Orvosi Kamara területileg
illetékes szervezetétől),
– belső pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol
azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják,
– részletes szakmai önéletrajz,
– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági
bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy
foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta
legfeljebb hat hónap telt el),
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát,
szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi
tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét, az egység vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak nyomtatott formában, 1 példányban,valamint CD-n vagy DVD-n a
Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/95-2/2019.,
valamint a beosztás megnevezését: vezető,
és
– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a
kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.unideb.hu;
https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2019. február 12.
***

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) elnöke a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szemklinikára igazgató beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1-jétől 2024. június
30-ig szól.
A munkavégzés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a klinika igazgatói feladatainak ellátása, a klinika betegellátó tevékenységének felelős irányítása,
– a költségvetés keretein belül a klinika személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, eredményes
gazdálkodás,
– munkáltatói jogkör gyakorlása a klinika dolgozói felett,
– a klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása,
– a klinikán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése,
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai szervezetekkel,
– mindazon feladatok, melyeket a jogszabályok, valamint a Debreceni Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, általános orvosi diploma,
– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol
nyelvből,
– tudományos fokozat,
– szakképesítés követelményrendszer szerint: szemészet szakvizsga,
– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, mely magában
foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvőesetek teljes felelősségű önálló lezárását is,
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben,

– szakmájának mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció,
– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés,
– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi
tájékozottság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb posztgraduális végzettség,
– felsőfokú angol nyelvvizsga,
– habilitáció, MTA doktora cím,
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben,
– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást
igazoló okiratokról, a működési nyilvántartási igazolványról (kiállító az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ), hivatalos igazolás a kamarai tagságról (beszerezhető a Magyar Orvosi Kamara területileg
illetékes szervezetétől),
– belső pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol
azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják,
– részletes szakmai önéletrajz,
– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági
bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy
foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta
legfeljebb hat hónap telt el),
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát,
szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi
tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét, a klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak nyomtatott formában, 1 példányban,valamint CD-n vagy DVD-n a
Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/95-4/2019.,
valamint a beosztás megnevezését: igazgató,
és
– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a
kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.unideb.hu;
https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2019. február 12.
***
A Debreceni Egyetem Klinikai Központ (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) elnöke a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára igazgató beosztás
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. július 1-jétől 2024. június
30-ig szól.
A munkavégzés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a klinika igazgatói feladatainak ellátása, a klinika betegellátó tevékenységének felelős irányítása,
– a költségvetés keretein belül a klinika személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, eredményes
gazdálkodás,
– munkáltatói jogkör gyakorlása a klinika dolgozói felett,

– a klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési
tevékenység irányítása,
– a klinikán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése,
továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai szervezetekkel,
– mindazon feladatok, melyeket a jogszabályok, valamint a Debreceni Egyetem Szervezeti és
Működési Szabályzata hatáskörébe utal.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, általános orvosi diploma,
– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol
nyelvből,
– tudományos fokozat,
– szakképesítés követelményrendszer szerint: szülészet-nőgyógyászat szakvizsga,
– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, mely magában
foglalja a betegek kivizsgálását, kezelését és fekvőesetek teljes felelősségű önálló lezárását is,
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben,
– szakmájának mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció,
– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés,
– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi
tájékozottság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb posztgraduális végzettség,
– felsőfokú angol nyelvvizsga,

– habilitáció, MTA doktora cím,
– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben,
– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– hitelesített másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást
igazoló okiratokról, a működési nyilvántartási igazolványról (kiállító az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ), hivatalos igazolás a kamarai tagságról (beszerezhető a Magyar Orvosi Kamara területileg
illetékes szervezetétől),
– belső pályázó esetén az eredeti okiratokat az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol
azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják,
– részletes szakmai önéletrajz,
– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági
bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy
foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta
legfeljebb hat hónap telt el),
– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és
testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul,
– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát,
szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi
tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos
életben való részvételét, a klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak nyomtatott formában, 1 példányban, valamint CD-n vagy DVD-n a
Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/95-3/2019.,
valamint a beosztás megnevezését: igazgató,
és
– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a
kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.unideb.hu;
https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2019. február 12.
***
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyházi
tagkórházának Szeptikus Sebészeti és Mozgásszervi Rehabilitációs osztálya osztályvezető ápoló
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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 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 Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség,
– ápolói munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban szerzett 5 év feletti
szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetemi diploma, okleveles ápoló végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,

– motivációs levél,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,
– szakmai program a 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 2019. április 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es
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: 29/2019., valamint a munkakör megnevezését:
osztályvezető ápoló.
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: 2019. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigállás publikálási időpontja: 2019. február
7.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (1106 Budapest, Maglódi út 89–91.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet X. kerületi tüdőgondozójában gondozóvezető 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, amely
meghosszabbítható.
A munkavégzés helye: 1101 Budapest, Kőbányai út 45.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– szakorvosi munkakörben tüdőgyógyász szakorvosi feladatok ellátása,
– a tüdőgondozó szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi diploma,
– tüdőgyógyász szakképesítés,
– legalább 10 év szakmai tapasztalat,
– legalább 3 év vezetői tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék,
– érvényes erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az orvosigazgatóság nyújt, a 06 (1) 432-7565ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő
megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89–91. Dr. Bodnár Attila főigazgató részére). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 733/2019., valamint a
beosztás megnevezését: gondozóvezető főorvos,

– személyesen: Dr. Bodnár Attila főigazgató részére, 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. B. épület,
központi iktató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.aeek.hu
– www.bajcsy.hu
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bajcsy.hu honlapon szerezhet.
***
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros önkormányzatának képviselő-testülete (1092 Budapest,
Bakáts tér 14.) pályázatot hirdet a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
(munkáltató cég) gazdasági igazgatói munkakör ellátására.
A jogviszony típusa: munkaviszony (vezető állású munkavállaló).
A jogviszony időtartalma: határozatlan.
A munkavégzés helye: 1095 Budapest, Mester u. 45.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A gazdasági igazgatói munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– a gazdasági igazgató feladatkörébe tartozik – az ügyvezető igazgató közvetlen irányítása mellett – a
gyógyintézet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi, műszaki és intézményüzemeltetési
feladatok, valamint a mindezekkel összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása [a
gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezetői testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.)
ESzCsM rendelet 10. § (4) bekezdése],
– közvetlenül irányítja a munkáltató cég gazdasági-logisztikai ellátó tevékenységét,
– a működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az ügyvezető igazgató
helyettese,
– az ügyvezető igazgató és az általános igazgatóhelyettes kötelezettségvállalásai esetén ellenjegyző,
Feladatai:
– a munkáltató cég gyógyító-megelőző funkciói ellátására középtávú gazdasági stratégia kidolgozása,
– a munkáltató cég gazdálkodása vonatkozásában irányadó szabályzatok elkészítése, és azok
végrehajtásának ellenőrzése, költségvetés szerkezetének kidolgozása,
– folyamatos likviditás biztosítása,

– a munkáltató cég könyvviteli, vagyon-, anyag-, eszköz-nyilvántartási, és bizonylati rendjének
kialakítása, valamint betartásának ellenőrzése,
– a mérleg, zárszámadás és beszámoló határidőre történő elkészítése,
– adóbevallások elkészítése,
– a bérgazdálkodással összefüggő feladatok ellenőrzése,
– felelős a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a gazdálkodás során
hozott intézkedésekért.
Munkabér és juttatás: a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint.
Pályázati feltételek:
– szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy felsőfokú iskolai végzettség és emellett mérlegképes
könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat.
[A gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről szóló 13/2002.
(III. 28.) EüM rendelet értelmében gyógyintézet gazdasági igazgatója esetében szakirányú felsőfokú
végzettség tekintetében a közgazdasági (pénzügyi) felsőoktatásban alapképzésben szerezhető
képesítéseket kell irányadónak tekinteni.]
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szakorvosi rendelőintézetben szerzett gazdasági vezetői
munkatapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– vezetői program,
– szakmai önéletrajz,
– szakmai, vezetői gyakorlat igazolása,
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a döntést követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka nyújt, a 06 (1) 2151077/250-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat képviselőtestület címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4945/2019/XXV, valamint a
munkakör megnevezését: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági
igazgató munkakör,
– személyesen: Apollónia Aranka irodavezetőnél, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet (1092 Budapest,
Bakáts tér 14. I/30.)
A pályázatokat 2 db azonos szövegű és mellékletű példányban, 1 példányt nem összefűzve, valamint
1 példányt CD-n kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának módja rendje: az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi
meghallgatását követően a képviselő-testület dönt. A gazdasági igazgató munkakörbe történő
kinevezés három hónap próbaidő kikötésével történik.
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2019. áprilisi vagy a májusi képviselő-testületi ülés.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: önkormányzat honlapja – az Egészségügyi
Közlönyben való közzététel napján.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a
www.feszrendelo.hu honlapon szerezhet.
***
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (1033 Budapest, Fő tér 3.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján pályázatot hirdet ÓbudaBékásmegyer Védőnői Szolgálata (1032 Budapest, Gyenes u. 16.) teljes jogkörrel rendelkező,
önállóan működő költségvetési szerv intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, a megbízás napjától 5 év időtartamra szól.
A munkavégzés helye: 1032 Budapest, Gyenes u. 16.
Az intézményvezető által ellátandó feladatok:
– a hét telephellyel rendelkező Intézmény Alapító Okirat szerinti zavartalan működésének,
színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, vezetése és ellenőrzése,
– az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Az intézmény közfeladatai:
– a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben és az iskola-egészségügyi
ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott feladatok ellátása,

– nővédelem, várandós anyák gondozása, tanácsadás, 0–6 éves korig gyermekgondozás,
– oktatási intézményben védőnői feladatok ellátása, családgondozás.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– felsőfokú szakirányú iskolai végzettség, védőnői szakképesítés,
– legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, védőnői
munkaterületen szerzett szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a pályázat elnyerése esetén.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyéb szakirányú felsőfokú szakképesítés,
– számítógép felhasználói szintű ismerete.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget, képesítést és az egyéb feltételeknek való megfeleltetést tanúsító okiratok
másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatokat az eljárásban résztvevők
megismerhetik és a pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel.
Illetmény, juttatás: a Kjt. alapján, valamint a magasabb vezetői pótlékra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I. 2/b. pontja az irányadó; egyéb
juttatások a közalkalmazotti szabályzat szerint.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a Kjt. 20/B. § (2) bekezdése értelmében
magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörre nevezhető ki. A
nyertes pályázó a határozott idejű magasabb vezetői megbízás mellett, határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezést kap, védőnői munkakörbe.

Álláshely betölthető: a pályázat elbírálásáról szóló képviselő-testületi határozatban meghatározott
naptól.
A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot egy példányban, írásban kell benyújtani,
személyesen a Bp. III. ker. Polgármesteri Hivatal Munkaügyi Osztályán (1033 Budapest, Fő tér 3. I.
em. 26.), vagy postai úton 1300 Budapest, Pf. 102. A borítékra kérjük ráírni: „Védőnői Szolgálat
intézményvezetői pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18. (A pályázatnak legkésőbb a megjelölt
benyújtási határidőig be kell érkeznie.)
A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt: Dr. Gallóné Nagy Judit, a szociális szolgáltató
főosztály vezetője a 437-8663-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követő első képviselőtestületi ülés (várhatóan 2019. április 18.)
A megbízásról – a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak figyelembevételével, az
Egészségügyi, Szociális és Lakásgazdálkodási Bizottság véleményét mérlegelve – a képviselő-testület
dönt.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
– kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala: 2019. február 15.,
– Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja – www.obuda.hu,
– Óbuda Újság.
A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
***
Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi Frigyes utca 1.) pályázatot hirdet csecsemőgyermekgyógyászati osztályra csecsemő-gyermekgyógyászat szakorvos/osztályvezető főorvos
munkakör betöltésére.
Jogviszony időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltétel: legalább 5 év szakmai gyakorlat szükséges.
Pályázati határidő: 2019. április 15.
Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2019. április 30.
Pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– szakmai vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,

– MOK-tagság igazolása,
– működési engedély,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a
személyes adatok kezeléséhez hozzájárul,
– büntetlen előélet, melynek igazolása a pályázat elnyerése esetén, a munkába álláskor szükséges
(erkölcsi bizonyítvány).
A pályázat benyújtható: Dr. Nagy Zoltán főigazgató részére (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.).
Az állás 2019. május 1-jétől betölthető. Érdeklődni Dr. Nagy Zoltán főigazgatónál lehet a (88) 521124-es telefonszámon.
A pályázat további közzétételének helye, ideje: a KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2019. február 1jén jelent meg.
***
A Dombóvári Szent Lukács Kórház (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a sebészeti mátrix
osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. Vezetői megbízást
az kaphat, aki a Dombóvári Szent Lukács Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörben kinevezhető.
A munkavégzés helye: 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a sebészeti mátrix
osztály (sebészet és traumatológia szakmák), a hozzá tartozó szakrendelések munkájának szervezése,
irányítása és zavartalan működésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma, sebészet vagy traumatológia szakvizsga,
– 10 év feletti szakorvosi szakmai tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,

– érvényes alap- és működési nyilvántartás,
– kamarai tagság,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– sebészet és traumatológia szakvizsgák egyidejű megléte,
– szakmai vezetői gyakorlat,
– tudományos fokozat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– szakmai önéletrajz,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez,
– érvényes alap- és működési nyilvántartás igazolása,
– kamarai tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kerekes László főigazgató nyújt, a 06 (74)
564-084-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dombóvári Szent Lukács Kórház címére történő megküldésével (7200
Dombóvár, Kórház utca 39-41.), valamint a borítékon a beosztás megnevezésével: sebészeti mátrix
osztályvezető főorvos, vagy
– személyesen: Dr. Kerekes László főigazgató részére, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39-41.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:

– kozigallas.gov.hu,
– www.szlkorhaz.hu.
***
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház Sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. március 28-tól 2024.
március 28-ig szól.
A munkavégzés helye: 5100 Jászberény, Szelei út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztályvezető
feladatát képezi a Sürgősségi betegellátó osztály szakmai tevékenységének tervezése, szervezése,
irányítása és ellenőrzése, az osztály gazdálkodásának és minőségirányítási rendszerének felügyelete.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény előírásai az
irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– oxiológia-sürgősségi orvostan szakorvosi szakvizsga,
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– munkaköri egészségügyi alkalmasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői koncepció,
– szakmai program a betegellátással, illetve a vezetni kívánt osztállyal kapcsolatban,
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– MOK-tagság igazolása,
– egyetemi diploma és szakvizsga bizonyítvány(ok) másolata,

– tudományos publikációk és egyéb prezentációk jegyzéke,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylés elindítását igazoló
dokumentum másolata,
– nyilatkozat, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázatot
megismerhessék,
– hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. március 28. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
– elektronikus úton Dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató részére a titkarsag@jaszberenykorhaz.hu email-címen keresztül,
– személyesen Dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató részére, 5100 Jászberény, Szelei út 2.,
– postai úton az 5100 Jászberény, Szelei út 2. címre, a borítékra kérjük ráírni a munkakör
megnevezését: sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető főorvos.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapja,
– ÁEEK honlapja.
***
A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet kardiológiai rehabilitációs
osztály osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az intézményben szakorvosi feladatok végzése,
– kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása,
– egészségügyi-, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete,

– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– szakirányú szakorvosi szakvizsga,
– kórházi szakorvosi gyakorlat,
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata,
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program,
– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata,
– MOK-tagságot igazoló dokumentum,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére,
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. május 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünk részére a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca
48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Kardiológiai
rehabilitációs osztály, osztályvezető főorvos”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 13.
***
A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet sürgősségi betegellátó osztály
osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az intézményben szakorvosi feladatok végzése,
– sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása,
– egészségügyi-, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete,
– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– sürgősségi orvostan vagy oxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsga,
– egészségügyben töltött szakmai tapasztalat,
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata,
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program,
– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata,
– MOK-tagságot igazoló dokumentum,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére,

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. május 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünk részére a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca
48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „sürgősségi
betegellátó osztály, osztályvezető főorvos”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 13.
***
A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet belgyógyászati osztály
osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői
megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az intézményben szakorvosi feladatok végzése,
– belgyógyászati osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása,
– egészségügyi-, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete,
– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,

– szakirányú szakorvosi szakvizsga,
– kórházi szakorvosi gyakorlat,
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata,
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program,
– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata,
– MOK-tagságot igazoló dokumentum,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére,
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. május 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünk részére a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca
48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „belgyógyászati
osztály, osztályvezető főorvos”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 13.
***
Tata Város Önkormányzata (2890 Tata, Kossuth tér 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. május 1-jétől 2024.
április 30-ig szól.
A munkavégzés helye: 2890 Tata, Fürdő u. 19.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok végrehajtása kapcsolt munkakörben,
– az intézmény jogszerű működésének biztosítása,
– az egészségügyi alapellátáshoz tartozó szolgálatok munkájának szervezése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi, vagy egyéb egyetemi szintű végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment (szakirányú
továbbképzési szakon szerzett) képesítés,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
– az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről,
valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a fenntartó felmentést adhat a vezetői
gyakorlat megléte alól, illetőleg az egészségügyi (szak)menedzseri képesítési vagy egészségügyi
menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítési feltétel alól, abban az esetben, ha
a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés (megbízás) adásától
számított – 5 éven belül történő megszerzését,
– magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– egyetemi oklevél és menedzseri képesítés igazolásának közjegyző által hitelesített másolata,
– intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

– a Kjt. 20. §-ának való megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány azzal, hogy a munkakör
része 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás, a büntetlen előélet, valamint
annak igazolására, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya
alatt,
– szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló
testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Anita Irodavezető nyújt, a 06 (34) 588662-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Tata Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: IX./28-1/2019., valamint a munkakör megnevezését:
intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatok elbírálása a Kjt. valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. Az elbírálás
határideje a benyújtási határidőt követő első testületi ülés. A pályázat eredményéről a résztvevők
írásbeli értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.tata.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: amennyiben az állást elnyerő pályázó nem
az intézmény közalkalmazottja, úgy a vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti kinevezése a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében feltüntetett
szakképesítést igénylő munkakörben történik. Az intézménynél létesült jogviszony esetében négy
hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat benyújtása: a pályázati anyagokat kérjük 2 példányban (eredeti és másolati példány)
benyújtani, mely csak az önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza. A pályázati határidőnél a
postára adás idejét kell figyelembe venni. A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
***

A Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Jávorszky Ödön Kórház Igazgatóság
ápolási igazgató (magasabb vezető) 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: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az ápolásszakmai és
betegellátási munka vezetése, irányítása a kórházban és a járóbeteg-szakrendeléseken.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma, okleveles ápoló, egészségügyi menedzser (MSc),
– vezetői gyakorlat (legalább 5 éves vezetői tapasztalat),
– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló problémamegoldó képesség,
– szakmai vezetőkészség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– 3–5 oldal terjedelmű szakmai koncepció,
– publikált tudományos tevékenység,
– kamarai tagságot igazoló okirat,
– működési nyilvántartásról szóló határozat,
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásban résztvevők
megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. április 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton: a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác,
Argenti Döme tér 1–3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 2-11/2019., valamint a munkakör megnevezését: ápolási igazgató,
– elektronikus úton: Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére a vacikorhaz@javorszky.hu e-mailcímen keresztül,
– személyesen: Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás és a helyi pályázat elbíráló bizottság javaslatát
követően főigazgatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.javorszky.hu – 2019. március 1.,
– www.aeek.hu – 2019. március 1.
***
A Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Jávorszky Ödön Kórház patológia
osztályvezető főorvos 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: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása,
– a teljesítményfinanszírozás folyamatos figyelése,
– az osztály menedzselése,
– a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma, pathológia, cytológia/cytopatológia szakorvosi vizsga,
– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló problémamegoldó képesség,
– szakmai vezetőkészség,
– jó diagnosztikai képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok,
– MOK-tagság igazolása,
– tudományos tevékenység jegyzéke,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések,
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. május 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton: a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác,
Argenti Döme tér 1–3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 2-10/2019., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos,
– elektronikus úton: Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére a vacikorhaz@javorszky.hu e-mailcímen keresztül,
– személyesen: Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás és a helyi pályázat elbíráló bizottság javaslatát
követően főigazgatói döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.javorszky.hu – 2019. március 1.,
– www.aeek.hu – 2019. március 1.
***
A Jávorszky Ödön Kórház (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Jávorszky Ödön Kórház szülészetnőgyógyászat osztályvezető főorvos 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: 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működés biztosítása,
– a teljesítményfinanszírozás folyamatos figyelése,
– az osztály menedzselése,
– a beosztott dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma, szülészet-nőgyógyászat szakorvosi vizsga,
– felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló problémamegoldó képesség,
– szakmai vezetőkészség,
– jó diagnosztikai képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok,
– MOK-tagság igazolása,
– tudományos tevékenység jegyzéke,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szervezeti egység vezetésére vonatkozó rövid szakmai program és vezetési elképzelések,
– beleegyező nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton: a pályázatnak a Jávorszky Ödön Kórház címére történő megküldésével (2600 Vác,
Argenti Döme tér 1–3.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 2-7/2019., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos,
– elektronikus úton: Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére a vacikorhaz@javorszky.hu e-mailcímen keresztül,
– személyesen: Dr. Urbán Edina főigazgató főorvos részére (2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás és a helyi pályázat elbíráló bizottság javaslatát
követően főigazgatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 1.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.javorszky.hu – 2019. március 1.,
– www.aeek.hu – 2019. március 1.
***
Vasvár Város Önkormányzata (9800 Vasvár, Alkotmány utca 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az Egészségügyi Alapellátó
Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre – 2019. április 1-jétől
2024. március 31-ig – szól.
A munkavégzés helye: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok – járóbeteg-szakellátás, védőnői ellátás, fogorvosi
alapellátás, fizikoterápia, vérvétel – ellátásának szervezése a hatályos jogszabályok alapján,
– a magasabb vezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony
működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai
felett a munkáltatói jogok gyakorlása,
– a pályázónak feladatát képezi a vezetői feladatok ellátása mellett Vasvár II. számú védőnői és
iskola-egészségügyi körzetének ellátása is.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú szakirányú védőnői végzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy pályázati anyag tárgyalása a képviselő-testület, illetve a bizottság ülésén
nyílt vagy zárt ülés keretében történjen,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 14.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Vasvár Város Önkormányzata címére
történő megküldésével (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: V/Ált/147-3/2019., valamint a beosztás megnevezését:
intézményvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a képviselő-testület a Kjt. 20/A. § (6)
bekezdése szerinti bizottság véleménye alapján dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Vasvár város honlapja – 2019. február 11.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Tóth Balázs polgármester nyújt, a 06 (94) 572012-es telefonszámon.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasvar.hu honlapon szerezhet.
***
Tiszafüred Város önkormányzata (5350 Tiszafüred, Fő utca 1.) pályázatot hirdet a Kuthy Elek
Egészségügyi Intézménybe orvosigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. május 1-től 2024. április
30-ig szól.
A munkavégzés helye: 5350 Tiszafüred, Nefelejcs út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– feladata az intézmény szakszerű és törvényes működésének, gazdálkodásának biztosítása,
– gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében,
– képviseli az intézményt,
– dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály,
szabályzat nem utal más hatáskörébe,
– felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
– felel a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény által ellátott közfeladatok megszervezéséért és
ellátásáért, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, az intézmény

által biztosított szolgáltatásokat igénybe vevőkkel való megfelelő együttműködésért, a szakma etikai
normáinak betartásáért és betartatásáért.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. (Kjt.) törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma, foglalkozás-egészségügyi szakorvosi végzettség,
– vagyonnyilatkozat megléte,
– egészségügyi területen szerzett, legalább 5 éves szakmai tapasztalat,
– egészségügyi területen szerzett, legalább 3–5 év vezetői tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– Kjt. 20. § (2d) bekezdésében felsorolt kizáró ok nem áll fenn,
– magyar állampolgárság,
– cselekvőképesség,
– egészségügyi alkalmasság,
– megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 1–3 év szakmai tapasztalat gyakorlati orvoslásban.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– motivációs levél,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak
megkéréséről szóló igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt
kérelmezte,
– pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn a
pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ban meghatározott kizáró ok,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához
hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.
A pályázat benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az 5350 Tiszafüred, Fő utca 1. címre történő megküldésével. Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TIS/1293/2018, valamint a
munkakör megnevezését: „orvosigazgató",
– elektronikus úton,
– személyesen: Hegedűs Andreánál, 5350 Tiszafüred, Fő utca 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdés alapján
létrehozott eseti bizottság véleményezi a pályázat beérkezésétől számított 21 napon belül. A
pályázatokról a jogszabályi előírások nyomán beérkező vélemények mérlegelése után a pályázati
határidő lejártát követő első ülésen a képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.tiszafured.hu – 2019. február 5.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Ujvári Imre polgármester nyújt a 06 (59) 510515-ös telefonszámon.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77) felvételre keres
fogszabályozó szakorvost azonnali kezdéssel.

Jogviszony: az álláshely egyéb jogviszonyban is betölthető (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású
jogviszony).
Bérezés: megegyezés szerint. Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést
támogatjuk.
Feladat: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő szakorvosi
tevékenység végzése.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
– kamarai tagság igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– részletes szakmai önéletrajz,
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2019. április 30.
A pályázat elbírálása: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Betölthetőség időpontja: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Közigállás publikálási időpontja: 2019. február 10.
Pályázat benyújtása:
– postán: a humánpolitikai osztályra (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) kell benyújtani, a
borítékra, kérjük, írják rá: „Pályázat fogszabályozó szakorvosi álláshelyre”,
– elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e mail-címen.
További felvilágosítás a 06 (34) 515-469-es telefonszámon kérhető.
Nógrád megye
Pest megye
A Gálfi Béla Nonprofit Kft. (2011 Budakalász, Martinovics u. 13.) ügyvezető igazgatója pályázatot
hirdet pszichiáter, belgyógyász, neurológus, klinikai szakpszichológus, pszichológus, szocioterapeuta,
orvosi rehabilitációs (pszichiátria) szakvizsgával rendelkező szakorvosok számára.
Az intézmény a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai Oktató Kórháza, pszichiátria és orvosi
rehabilitációs (pszichiátria) orvostan képzés és szakvizsga gyakorlatra akkreditált képzőhely.

Feladat: pszichiátriai, pszichiátriai rehabilitációs és gerontopszichiátriai osztályon történő
fekvőbeteg-ellátás a munkaköri leírásban foglaltak alapján, a szakirányú képesítésnek megfelelő
egészségügyi tevékenység végzése.
Pályázati feltételek: pszichiátriai, belgyógyász, neurológus, klinikai szakpszichológus, pszichológus,
szocioterapeuta, illetve orvosi rehabilitációs (pszichiátria) szakvizsga.
Foglalkoztatás jellege: munkaviszony teljes vagy részmunkaidőben.
Jelentkezéshez csatolandó:
– szakmai életutat bemutató önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– működési nyilvántartásról érvényes igazolás,
– kamarai tagsági igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
– erkölcsi bizonyítvány.
Munkavégzés helye: Pomáz Kiskovácsi, 0311 hrsz., Budakalász, 4199/3 hrsz.
Jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15 napon belül.
Az állás az elbírálást kővetően azonnal betölthető.
Pályázat benyújtása: Kamarás Zoltán ügyvezető igazgató részére, cím: 2011 Budakalász, Martinovics
u. 13.
E-mail-cím: titkarsag@galfi.hu
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Titton Andrea orvosigazgató nyújt a 06
(26) 525-630-as telefonszámon.
***
Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot hirdet Nagykőrös
III. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet feladatainak ellátására területi ellátási
kötelezettséggel, vállalkozási formában.
Munkavégzés helye: 2750 Nagykőrös, Széchényi tér 8.
Ellátandó feladat:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben foglalt feladatok ellátása /iskola egészségügyi feladatok ellátása is,
– az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes vállalása,

– önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint.
Pályázati feltételek:
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte,
– szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– szakmai önéletrajz, motivációs levél,
– Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
– MOK-tagság igazolása,
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a
pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.
A pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat képviselőtestülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen.
Juttatások: a szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi, a praxisjog
térítésmentesen kerül átadásra.
Az álláshely betölthetősége: a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési eljárást
követően tölthető be az állás.
A pályázat benyújtása: a pályázatot zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel,
Dr. Czira Szabolcs polgármester (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) részére kell benyújtani.
Felvilágosítás kérhető Aczél Zoltánnétól, az Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53)550-310-es
telefonszámon.
A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja.
Somogy megye
A Barcsi Kistérségi Járóbetegellátó Központ (7570 Barcs, Kálmán I. u. 10.) pályázatot hirdet
reumatológus szakorvos munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű.

Foglalkoztatás jellege: az intézménnyel kötött vállalkozói vagy megbízási szerződés alapján, heti 10
óra munkaidőben.
A munkavégzés helye: Kistérségi Járóbetegellátó Központ, 7570 Barcs, Kálmán I. u. 10.
Ellátandó feladatok: reumatológus szakorvos feladatainak ellátása.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– egyetemi végzettség, az ellátás nyújtásához szükséges reumatológus szakorvosi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány,
– orvosi felelősségbiztosítás.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
Munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton Dr. Kisimre László igazgató részére
(Kistérségi Járóbetegellátó Központ – 7570 Barcs, Kálmán I. u. 10.)
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– www.barcs.hu,
– www.barcsrendelo.t-online.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázattal kapcsolatos bővebb
felvilágosítás munkaidőben, Dr. Kisimre László igazgatótól a 06 (82) 565-490-es telefonszámon
kérhető.
A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze,
megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi vagy anyagi következmény nélkül. Az
eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen

jogcímen nem érvényesíthet. A pályázati feltételek közül csak a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiánya,
valamint az egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány pótolható. Más esetben a hiánypótlás
lehetősége kizárt.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI KÉPZETTSÉGHEZ KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet pszichiátriai osztály
osztályvezető ápoló beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §-a szerinti próbaidővel. A
vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés,
– a pszichiátriai osztályon, a szakmai előírásnak megfelelően, osztályvezető ápolói feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az egészségügyi
ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– emelt szintű szakirányú egészségügyi végzettség,
– kórházi gyakorlat,
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– befejezett vagy folyamatban lévő egészségügyi főiskolai végzettség,
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata,
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program,
– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata,
– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére,
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünk részére a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca
48. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „pszichiátriai
osztály, osztályvezető ápoló”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 13.
***
A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet belgyógyászati osztály
osztályvezető ápoló beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §-a szerinti próbaidővel. A
vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés,

– a belgyógyászati osztályon, a szakmai előírásnak megfelelően, osztályvezető ápolói feladatok
ellátása.
Illetmény és juttatások az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az egészségügyi
ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– emelt szintű szakirányú egészségügyi végzettség,
– kórházi gyakorlat,
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– befejezett vagy folyamatban lévő egészségügyi főiskolai végzettség,
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata,
– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program,
– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata,
– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére,
– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató
megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen intézményünk részére a követkző címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „belgyógyászati
osztály, osztályvezető ápoló”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére, a foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 13.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet neurológiai
osztály osztályvezető főnővér 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: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– irányítja és felügyeli az ápolási feladatok elvégzését, szoros együttműködésben az osztály orvosszakmai vezetőjével,
– gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról,
– ellenőrzi a belső utasítások és a munkarend betartását, a dolgozók munkáját,
– gondoskodik a napi munkaerőről, beosztásról, a terhelések arányos elosztásáról,
– figyeli az ápolás korszerűsítésének lehetőségeit,
– javaslatot tesz, tehet az ápolás színvonalának emelésére,
– végzettségének – szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai
protokollok alapján végzi feladatait.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai végzettség, diplomás ápoló,
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– 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,
– 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.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató
nyújt, a 06 (47) 525-305-ös 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: 23/01/2019., valamint a beosztás megnevezését: Neurológiai osztály osztályvezető
főnővér,
– elektronikus úton: Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató részére az allas@svoek.hu e-mailcímen keresztül,
– személyesen: Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató részére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok
útja 9.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a mb. főigazgató dönt, a véleményező
bizottság álláspontjának figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2019. február 6.
– Közigállás honlapja – 2019. február 6.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet szülészeti osztály
osztályvezető főnővér 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: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– irányítja és felügyeli az ápolási feladatok elvégzését, szoros együttműködésben az osztály orvosszakmai vezetőjével,
– gondoskodik az anyagi eszközök hatékony felhasználásáról,
– ellenőrzi a belső utasítások és a munkarend betartását, a dolgozók munkáját,
– gondoskodik a napi munkaerőről, beosztásról, a terhelések arányos elosztásáról,
– figyeli az ápolás korszerűsítésének lehetőségeit,
– javaslatot tesz, tehet az ápolás színvonalának emelésére,
– végzettségének – szakmai kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai
protokollok alapján végzi feladatait.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai végzettség, diplomás szülésznő,
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– 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,
– 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.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2019. április 1. napjától tölthető
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató
nyújt, a 06 (47) 525-305-ös 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: 23/01/2019., valamint a beosztás megnevezését: Szülészeti osztály osztályvezető
főnővér,
– elektronikus úton: Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató részére az allas@svoek.hu e-mailcímen keresztül,
– személyesen: Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató részére (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok
útja 9.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a mb. főigazgató dönt, a véleményező
bizottság álláspontjának figyelembevételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2019. február 6.
– Közigállás honlapja – 2019. február 6.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

