Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
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hatályos 2020.02.28 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
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
Fehérgyarmati tagkórházának I. Belgyógyászati osztálya 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: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
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:
– egyetemi végzettség,
– belgyógyászat szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– diabetológia licenc vizsga és belgyógyászati profil szerinti ráépített szakvizsga,
– 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,

– 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 2020. április 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 22.
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: 27/2020, valamint a munkakör megnevezését:
osztályvezető főorvos.
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: 2020. április 14.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. február 17.
***
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 Mátészalkai
tagkórházának Tüdőgyógyászati szakrendelése vezető asszisztens 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: 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.
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,
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, 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,
– 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 2020. április 15. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 22.
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: 29/2020, valamint a munkakör megnevezését:
vezető asszisztens.
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: 2020. április 14.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. február 17.
***

A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (6725 Szeged, Tisza Lajos krt.
107.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet általános elnökhelyettes tisztség betöltésére.
A vezetői megbízás megnevezése: általános elnökhelyettes.
A közalkalmazotti munkakör megnevezése: egyetemi tanár.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott, 2020. április 15. napjától 5 év
időtartamra szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 óra.
A munkavégzés helye: 6725 Szeged, Tisza Lajos körút 107.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: képzettségének, végzettségének megfelelően kinevezett
munkakör szerint.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a megbízandó általános elnökhelyettes feladata a
hatályos jogszabályok, az Egyetem Szervezeti- és Működési Rendje alapján a Klinikai Központ elnök
munkájának hatékony segítése az irányításával összefüggő feladatok ellátásában, ezen belül feladata
különösen a Klinikai Központ elnök távolléte, akadályoztatása, vagy eseti feladatmeghatározása
szerint ellátja a Klinikai Központ elnök feladatait és – kötelezettségvállalás, munkáltatói
jogkörgyakorlás eseteiben a Klinikai Központ elnök felett munkáltatói jogkört gyakorló írásbeli
megbízás alapján – megilletik a Klinikai Központ elnök hatás- és jogkörei.
Önálló feladatkör és hatáskör, jogkör:
– a Klinikai Központ elnök közvetlen irányítása mellett ellátja a Klinikai Központban zajló egészségügyi
tevékenység szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat,
– kapcsolatot tart az országos, regionális, területi egészségügyi szervekkel, a betegellátással
összefüggő közös tennivalók összehangolása érdekében.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint a SZTE
Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.
A megbízandó általános elnökhelyettesnek rendelkeznie kell (pályázati feltételek):
– orvostudományi egyetemi végzettséggel,
– határozatlan időtartamú, teljes munkaidőre szóló egyetemi tanári kinevezéssel a Szegedi
Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Ügyrendben felsorolt valamely betegellátó
egységében,
– legalább 5 éves egyetemi szervezeti egység vezetői tapasztalattal,
– jártassággal a klinikumban, klinikai gazdálkodásban,

– kellő jártassággal a Klinikai Központ, a Szegedi Tudományegyetem, az Általános Orvostudományi
Kar, a Fogorvostudományi Kar struktúrájáról, működéséről, feladatairól,
– tájékozottsággal az EMMI, NEAK és egyéb finanszírozási kérdésekben, a Klinikai Központ, az
Egyetem, és a Karok gazdálkodási folyamataiban,
– magyar állampolgársággal,
– büntetlen előélettel.
Egyéb információk: pályázhat a Szegedi Tudományegyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló
egyetemi tanár. Jelen vezetői beosztásra irányuló pályázati felhívás nem jelenti egyben egyetemi
oktatói állás meghirdetését, amely egyebekben feltétele a vezetői megbízásnak.
Az általános elnökhelyettes tisztség betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
Elvárt kompetenciák:
– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte,
– kiváló kommunikációs képesség,
– terhelhetőség, együttműködési készség,
– stratégiai és rendszerszemlélet az egészségügyi ellátás szervezésében.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:
– munkahelyének megnevezését, korábbi és jelenlegi beosztását, munkaköri besorolását,
– oktatási, kutatási, betegellátási, igazgatási, gazdálkodási, eddigi vezetői, bizottsági tagsági
tevékenységét, hazai, nemzetközi szervezetekben végzett eddigi munkáját, megbízásait,
– a Klinikai Központ általános elnökhelyettesi tisztség ellátásával, az elnöki programmal összhangban
lévő elképzeléseit, azok megvalósítását.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai adatlap (dékáni, főigazgatói, központi egységvezetői munkáltatói jogkörbe tartozó oktatók,
kutatók, klinikai orvosok, egyéb klinikai munkakörben foglalkoztatottak részére), mely az alábbi
hivatkozáson keresztül érhető el: https://u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikaijogi/letoltheto-adatlapok/letoltheto-adatlapok?objectParentFolderId=14040),
– motivációs levél,
– pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– pályázó vezetői koncepciójáról, terveiről szóló összefoglalója,
– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, tudományos fokozatot, egyetemi tanári
kinevezését, az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatai,

– fontosabb publikációk, díjak jegyzéke,
– szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok (munkáltatói igazolások),
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűnügyi nyilvántartási rendszer
adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől
eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát
megismerhetik,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban előírt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a digitális másolat minden tekintetben megegyezik a
papír alapon benyújtott eredeti példánnyal.
A tisztség betölthetőségének várható időpontja: 2020. április 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 22.
A pályázatok benyújtásának módja: a pályázatokat személyesen vagy postai úton kell benyújtani az
SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Igazgatóság
Humánpolitikai Iroda (Szeged, Tisza L. krt. 107. I. emelet) címére kell benyújtani, 1 eredeti és 5
másolati példányban, valamint CD-ROM vagy DVD-ROM adathordozón, PDF kiterjesztésű fájlban
készült, 1 digitális másolati példányban.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. április 3.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– SZTE honlapja 2020. február 21.
– SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja 2020. február 21.
– www.kozigallas.gov.hu 2020. február 21.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) pályázatot hirdet Belgyógyászati Osztály
osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az intézményben szakorvosi feladatok végzése,
– belgyógyászati osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása,
– egészségügyi-, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete,
– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– szakirányú szakorvosi szakvizsga,
– kórházi szakorvosi gyakorlat,
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma másolata,
– 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: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton vagy személyesen intézményünknek, a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Belgyógyászati
osztály, osztályvezető főorvos”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu email-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: 2020. május 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. február 24.
***
A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) pályázatot hirdet Kardiológiai Rehabilitációs
Osztály osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az intézményben szakorvosi feladatok végzése,
– kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása,
– egészségügyi-, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete,
– a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.
Illetmény és juttatások az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– szakirányú szakorvosi szakvizsga,
– kórházi szakorvosi gyakorlat,
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma másolata,
– 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: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Kardiológiai
rehabilitációs osztály, osztályvezető főorvos”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu email-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: 2020. május 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. február 24.
***
A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) pályázatot hirdet Pszichiátriai Rehabilitációs
Osztály osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az Intézményben szakorvosi feladatok végzése,
– pszichiátriai 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:
– orvosi diploma,
– szakirányú szakorvosi szakvizsga,
– kórházi szakorvosi gyakorlat,
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma másolata,
– 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: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Pszichiátriai
rehabilitációs osztály, osztályvezető főorvos”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu email-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: 2020. május 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. február 24.
***
A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) pályázatot hirdet Képalkotó diagnosztika vezető
főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az Intézményben szakorvosi feladatok végzése,
– képalkotó diagnosztika vezető főorvosi feladatainak ellátása,
– egészségügyi-, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete,
– 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:
– orvosi diploma,
– szakirányú szakorvosi szakvizsga,
– kórházi szakorvosi gyakorlat,
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma másolata,
– 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: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Képalkotó
diagnosztika vezető főorvos”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu email-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: 2020. május 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. február 24.
***
A Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa u. 48.) pályázatot hirdet Traumatológiai Osztály
osztályvezető főorvos beosztás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az intézményben szakorvosi feladatok végzése,
– traumatológiai 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:
– orvosi diploma,
– szakirányú szakorvosi szakvizsga,
– kórházi szakorvosi gyakorlat,
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma másolata,
– 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: elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 15.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a követkző címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a követkzők szerint: „Traumatológiai
osztály, osztályvezető főorvos”,
– elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, foigazgato.kgkorhaz@externet.hu email-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: 2020. május 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. február 24.
***
Pilisvörösvár Város Önkormányzatának (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) képviselő-testülete a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a és 20/B. §-a alapján
pályázatot hirdet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete
rendelőintézet-igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
Betöltendő munkakör: orvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.
A munkakör betölthetőségének kezdete: előreláthatólag 2020. április 1. (vagy a pályázatok elbírását
követően azonnal).
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pilisvörösvár Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete, 2085
Pilisvörösvár, Fő utca 130/A.
A munkakörhöz kapcsolódó magasabb vezetői megbízás: rendelőintézet-igazgató.
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott idő.
A magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az intézmény vezetése, felelősség annak működéséért és gazdálkodásáért,
– gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról,
– felügyeli az egészségügyi dokumentáció vezetését és szabályszerűségét,
– figyelemmel kíséri a betegjogok folyamatos érvényesülését,
– kivizsgálja a betegek által bejelentett panaszokat,
– folyamatos kapcsolattartás a betegjogi képviselővel,
– ellenőrzi a házirend végrehajtását,

– felügyeli az intézet higiénés rendjének biztosítását,
– folyamatos kapcsolattartás az intézményben dolgozó orvosokkal, egészségügyi dolgozókkal,
– az intézmény által nyújtott szolgáltatások ellenőrzése,
– az intézmény dolgozói továbbképzésének biztosítása és felügyelete,
– az intézmény szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása,
– munkáltatói jogkör gyakorlása,
– az intézmény belső ellenőrzésének szervezése,
– elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését segítő
egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket,
– folyamatos kapcsolattartás a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel,
intézményekkel,
– az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek közösségek tevékenységének támogatása,
– a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységének folyamatos értékelése,
– a prioritások megjelölésével javaslatot tesz a szükséges fejlesztésekre, valamint a rövid és hosszú
távú működés szakmai tartalmára.
Illetmény, juttatások: illetményének és juttatásainak megállapítására a Kjt., 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 (EüM rendelet) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
(Korm. rendelet) előírásai az irányadók (intézményvezetői pótlék, cafeteria).
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés az EüM rendeletben foglaltak
szerint,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– a magasabb vezetői beosztás elnyerésének feltétele: magasabb vezetői beosztás ellátásra
megbízást csak az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

– három hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére vonatkozó program,
– szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,
– munkáltatói igazolás a vezetői és a szakmai gyakorlatról,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti
nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– a pályázó nyilatkozata 3 hónap próbaidő vállalásáról.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon való közzétételétől
számított harminc napon belül (2020. március 9-ig).
A pályázat benyújtásának módja: postai úton egy eredeti és egy másolati példányban dr. Fetter
Ádám polgármesternek címezve (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.) A borítékra kérjük ráírni: „Pilisvörösvár
Város Önkormányzatának Szakorvosi Rendelőintézete intézményvezetői pályázat”.
A pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül.
A pályázat elbírálásnak rendje, módja: a Kjt. 20/A. §-ban és a Korm. rendeletben foglalt előírások
szerint. Az eseti bíráló bizottság javaslata és a személyes meghallgatás után képviselő-testületi
döntés.
A pályázati kiírás közzétételének helye, határideje:
– www.kozigallas.gov.hu: 2020. február 6.
– Pilisvörösvár Város honlapján (www.pilisvorosvar.hu): a képviselő-testületi ülést követő 8 napon
belül.
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető Jákliné Komor Szilvia intézményi referensnél a 06
(26) 330-233/129-es telefonszámon.
***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház neurológiai osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása,
– a neurológiai osztály szakmai tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása,
ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései, valamint az
egyedi megállapodásban foglaltak (kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj, szükség esetén szolgálati
lakást, lakhatási támogatást biztosítunk) az irányadók.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma,
– szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga,
– egészségügyi alkalmasság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi intézményben szerzett, legalább 1–3 év vezetői
tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakmai vezetői program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– érintetti hozzájárulási nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában
résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely
letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat
oldaláról,
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása,
– publikációk, előadások címjegyzéke.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos mb. főigazgató nyújt, a 06
(47) 525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 10/02/2020, valamint a beosztás megnevezését: neurológiai osztály osztályvezető
főorvos,
– elektronikus úton dr. Kovács Lajos mb. főigazgató részére az allas@svoek.hu e-mail-címen
keresztül,
– személyesen: dr. Kovács Lajos mb. főigazgatónál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról az mb. főigazgató dönt, a véleményező
bizottság állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.aeek.hu – 2020. február 14.,
– www.kozigallas.gov.hu – 2020. február 14.,
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet
járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás (magasabb vezetői megbízás) ellátására.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezéskor legalább 5
éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő
mértéke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet, 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–
13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az orvosigazgatói
feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató
belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen
– a járóbeteg-szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása,
– a gyógyító-megelőző tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös
figyelemmel az egészségügyi szolgáltató szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és
gazdaságos működtetésére,
– a Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása,
– a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.)
ESzCsM rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tövény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, legalább 5 év gyakorló orvosi
tevékenység,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három
hónapot meghaladó tartózkodásra.
– vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,

– szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve
kompetenciakörben,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet
véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismerhetik, és a jelentkező az általa
benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
– eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a
jelentkező a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d), (2e)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
– nyilatkozat vezetői gyakorlat meglétéről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) szakmai profilú
egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai tapasztalat,
– járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgáltatók közötti szervezésében, betegút
menedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat,
– angol és/vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
– egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
– egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet címére történő megküldésével
(3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 5/50144/2020, valamint a munkakör megnevezését: járóbetegszakellátásért felelős orvosigazgató,
– személyesen a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet székhelyén: 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út
11–13., II. emelet, 206. szoba.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 20.
A pályázat elbírálásának rendje: a Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31.
A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2020. április 1.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás dátuma: 2020. február 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (49) 544-600-as telefonszámon kérhető.
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
Ács Város Önkormányzata (2941 Ács, Gyár u. 23.) pályázatot hirdet Ács város I. számú háziorvosi
körzet teljes körű ellátására, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel.
Munkahely címe: 2941 Ács, Óvoda köz 1.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte.
Csatolandó dokumentumok:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
– a képesítést igazoló okiratok fénymásolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes találkozáskor
szükséges),
– részletes szakmai önéletrajz,
– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
– igazolás érvényes működési nyilvántartásról,
– a praxisjog átvételére vonatkozó előzetes megállapodás a jogot értékesítő háziorvossal,
– az alkalmazásban álló asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása,

– nyilatkozat amelyben a pályázó vállalja, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a közölt
adatait megismerjék,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázatának nyílt bizottsági valamint képviselőtestületi ülésen történő tárgyalásához.
Egyéb információk:
– az önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt a nyertes pályázóval,
– az állás betöltése esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.
A pályázat benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 60.
nap.
Elbírálás határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Állás betölthetőségének időpontja: azonnal.
A pályázatok benyújtása: Ács Polgármesteri Hivatala (2941 Ács, Gyár u. 23.), dr. Szentirmai István
polgármester részére postai úton 1 példányban, valamint elektronikusan a
polgarmester@acsvaros.hu címre. A postai úton feladott pályázat borítékján kérjük feltüntetni:
„Háziorvosi pályázat”.
A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető Dr. Szentirmai István polgármestertől a 06
(34) 385-121-es telefonszámon vagy e-mailben.
***
Ács Város Önkormányzata (2941 Ács, Gyár u. 23.) pályázatot hirdet Ács város III. számú háziorvosi
körzet teljes körű ellátására, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel.
Munkahely címe: 2941 Ács, Deák F. u. 25.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte.
Csatolandó dokumentumok:
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
– a képesítést igazoló okiratok fénymásolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes találkozáskor
szükséges),
– részletes szakmai önéletrajz,

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
– igazolás érvényes működési nyilvántartásról,
– a praxisjog átvételére vonatkozó előzetes megállapodás a jogot értékesítő háziorvossal,
– az alkalmazásban álló asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása,
– nyilatkozat amelyben a pályázó vállalja, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a közölt
adatait megismerjék,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázatának nyílt bizottsági valamint képviselőtestületi ülésen történő tárgyalásához.
Egyéb információk:
– az önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt a nyertes pályázóval,
– az állás betöltése esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít.
A pályázat benyújtásának határideje az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30
nap.
Elbírálás határideje: a benyújtási határidőt követő 10 napon belül.
Az állás betölthetősége: azonnal.
A pályázatok benyújtása: Ács Polgármesteri Hivatala (2941 Ács, Gyár u. 23.), dr. Szentirmai István
polgármester részére postai úton 1 példányban, valamint elektronikusan a
polgarmester@acsvaros.hu címre. A postai úton feladott pályázat borítékján kérjük feltüntetni:
„Háziorvosi pályázat”.
A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető Dr. Szentirmai István polgármestertől a 06
(34) 385-121-es telefonszámon vagy e-mailben.
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
A balatonfüredi Állami Szívkórház (8230 Balatonfüred, Gyógy tér 2.) főigazgatója pályázatot hirdet
orvosi állás betöltésére, kardiológiai rehabilitációs osztályra.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, orvos vagy
szakorvos munkakörre.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– belgyógyászat, és/vagy kardiológia. és/vagy orvosi rehabilitáció (kardiológia területén) szakvizsga,
– idegennyelv-tudás.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz,
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke,
– diploma másolata,
– szakvizsga bizonyítványok másolatai,
– működési nyilvántartásról érvényes igazolás,
– kamarai tagsági igazolás,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– motivációs levél,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Feladat: kardiológiai rehabilitációs osztályon végzendő orvosi tevékenység.
Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján,
megegyezés szerint.
Pályázati határidő: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30. nap.
A pályázat benyújtása: Prof. Dr. Veress Gábor főigazgató részére (Állami Szívkórház, 8230
Balatonfüred, Gyógy tér 2.)
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 30. nap.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– az intézet honlapja,
– www.kozigallas.gov.hu.

***
Dr. Molnár Dániel háziorvos (8500 Pápa, Aradi u. 33.) felnőtt háziorvosi praxis működtetési jogát
2020 júliusától eladásra kínálja. Érdeklődni a 06 (20) 427-8580-as telefonszámon lehet.
Zala megye
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán
Szolgáltató Központ (1072 Budapest, Nyár u. 7.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ Védőnői Szolgálat vezető
védőnő beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap
próbaidő kikötése mellett.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Munkakör: védőnő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 27.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti feladatok ellátása,
– a területi és iskola-védőnők munkájának irányítása a Nemzeti Népegészségügyi Központ vezető
védőnőjének szakmai támogatása mellett.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., az egyes egészségügyi
dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 7. számú
melléklete, illetve az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók, továbbá az Önkormányzat rendeletében és a Humán Szolgáltató belső szabályzataiban
foglalt juttatások. Munkaruha-juttatás, költségtérítés (BKV bérlet).
Pályázati feltételek:
– főiskola, védőnői oklevél,
– védőnői területen szerzett, legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

– magyar állampolgárság,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– MESZK-tagság,
– érvényes működési nyilvántartás,
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: védőnői területen szerzett vezetői tapasztalat.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű terhelhetőség, megbízhatóság,
– jó szintű kommunikációs képesség,
– jó szintű szervezőkészség,
– kiváló szintű pontosság, precizitás.
Előnyt jelentő kompetenciák:
– kiváló szintű problémamegoldó képesség,
– jó szintű stressztűrő képesség,
– kiváló szintű stratégiai gondolkodás.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 9.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Hunya Gabriella részére az allas@bjhuman.hu
e-mail-címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyába beírni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: BJ/14-14/2020.,valamint a beosztás megnevezését: vezető védőnő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat alapján kiválasztott jelölttel személyes
beszélgetést folytatunk, a kiválasztott munkatársat írásban értesítjük az eredményről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.bjhuman.hu – 2020. március 9.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a határidő után, valamint a hiányosan
beküldött pályázatokat érvénytelen pályázatnak tekintjük. A pályázatban kérjük bérigényét
feltüntetni szíveskedjék. A pályázó
fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

***
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Pathológia vezető asszisztens 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 évig szól.
A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a szövettani laborban a munka szervezése,
– a laboratóriumi munka ellenőrzése,
– az osztály higiénés állapotának ellenőrzése,
– a vegyszerellátás és felhasználás folyamatos nyomon követése,
– anyag- és raktár- és gyógyszerigénylés, műszerek karbantartásának és javításának szervezése,
– mozgó és álló leltár kezelése,
– szakasszisztensek továbbképzésének szervezése,
– a főorvos és helyettesének egyidejű távollétében a munkaszervezést illetően helyettesítési
feladatokat lát el.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, szakirányú főiskolai végzettség,
– egészségügyi alkalmasság,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakmai vezetői program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– érintetti hozzájárulási nyilatkozat, ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt
vevők 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: 2020. március 16.
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: 18/02/2020, valamint a beosztás megnevezését: Vezető asszisztens,
– elektronikus úton Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató részére a allas@svoek.hu e-mailcímen keresztül,
– személyesen: Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgatónál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja
9.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a mb. főigazgató dönt, a Véleményező
Bizottság állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 23.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.aeek.hu – 2020. február 24.
– www.kozigallas.gov.hu – 2020. február 24.
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 a Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Fizioterápiás egység vezető-gyógytornász 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 évig szól.

A munkavégzés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az orvos írásban közölt javaslata és a beteg vizsgálata alapján önállóan felépített fizikoterápiás
kezelés végzése,
– a kezeléseknél használt eszközök, műszerek szakmailag biztonságos állapotának ellenőrzése,
mindezek tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről való gondoskodás,
– irányítja, szervezi, ellenőrzi a fizikoterápia szakdolgozóinak munkáját, segíti a beosztott
szakdolgozók szakmai fejlődését, előmenetelét, biztosítja szakmai továbbképzésüket.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, gyógytornász szak,
– egészségügyi alkalmasság,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– érvényes működési engedély és kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakmai vezetői program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– érintetti hozzájárulási nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában
résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, amely
letölthető a http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat
oldaláról,
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.
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: 11/02/2020, valamint a beosztás megnevezését: Vezető-gyógytornász,
– elektronikus úton Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgató részére az allas@svoek.hu e-mailcímen keresztül,
– személyesen: Bányácskiné Szabó Ildikó mb. ápolási igazgatónál (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja
9.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a mb. főigazgató dönt, a Véleményező
Bizottság állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 9.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.aeek.hu – 2020. február 17.,
– www.kozigallas.gov.hu – 2020. február 17.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet Pénzügyi és Számviteli Osztályára osztályvezetői álláshelyre, könyvelői munkakör ellátása
mellett.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves határozott időtartamra szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan.
Pályázati feltétel:
– felsőoktatásban szerzett diploma (pénzügyi, számviteli, közgazdasági területen) és államháztartási
mérlegképes könyvelői szakképesítés,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– vagyonnyilatkozat-tétel.
Előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat,
– költségvetési pénzügyi/számviteli területen szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Feladata:

– a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkájának koordinálása, ellenőrzése, vezetése,
– a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatások, befizetési kötelezettségek határidőre történő
elkészítése, teljesítése,
– a beérkező szállítói számlák kezelése (ellenőrzés, iktatás, könyvelés, utalás),
– jóváírások kezelése,
– az intézmény által kiállított számlák kezelése, bevételek azonosítása, rendezése,
– vevőkkel történő egyeztetés,
– egyenlegközlők kiküldése,
– analitikus nyilvántartások készítése, egyeztetése,
– előirányzatok és módosított előirányzatok könyvelése,
– bankkönyvelés,
– utalások teljesítése,
– munkabérek utalása,
– készpénzkezelés,
– a szervezeti egységek által történt készpénzes kifizetések ellenőrzése,
– pénzforgalommal kapcsolatos jogszabályok figyelése,
– szabályzatok készítése,
– pénzforgalommal kapcsolatos egyeztetések végrehajtása (ERA rendezések),
– számlák utalása,
– pénzügyi beszámoló összeállítása,
– kapcsolattartás a szakmai felügyelettel,
– szállítókkal történő egyeztetés,
– intézményi belső kontrollok működtetése.
A pályázathoz csatolandók:
– szakmai önéletrajz,
– részletes szakmai koncepció,
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásban résztvevők betekintési jogához.
Benyújtási határidő: 2020. április 15.
A pályázat elbírálásnak határideje: a pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon
belül történik.
Az állás betölthetősége: az álláshely az elbírálást követően azonnal, illetve 30 napon belül
betölthető.
Bérezés: megegyezés szerint.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a
fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa
György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-469. A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat osztályvezetői
álláshelyre”.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikáció időpontja: 2020. február 15.

