Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetőség érdekében táblázatos
formában közöljük. Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a rovatok
csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetőséget. 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. V. em. 514., 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, 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 Közigazgatási 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.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Az Uzsoki Utcai Kórház (1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41.) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet kardiológiai osztály osztályvezető főorvos
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.
Munkavégzés helye: 1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41.
Feladatok: az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működésének
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 az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi. C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet és az OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetem,
– kardiológiaszakvizsga,
– intervenciós kardiológiai tapasztalat,
– minimum 10 év kórházi szakorvosi gyakorlat,
– 3 év vezetői tapasztalat,
– érvényes működési engedély,
– Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás,
– egészségügyi alkalmasság,
– büntetlen előélet,
– 3. COVID-oltás megléte.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egyéb más szakvizsga megléte, Ph.D. fokozat, jó kommunikatív
és kooperációs képesség, klinikai vizsgálatokban szerzett tapasztalat.
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata,
– az előnyt teljesítő feltételek esetén annak igazolása,
– érvényes működési engedély másolata,
– védettségi igazolvány vagy igazolás,
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
betölthető.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 28.
A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Szakmai Kollégium, a
Szakmai Vezető testület és a Területi szakfelügyelő főorvos tanácsát figyelembe véve.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a felvétel feltétele a 3 hónapnál nem
régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány megléte. Intézményünkben a közalkalmazotti jogviszonyt
2021. 03. 01. napjától az egészségügyi szolgálati jogviszony váltotta fel [2020. évi C. törvény és
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet]. Az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes
adatokat a kórház a pályázat elbírálásáig kezeli, ezt követően megsemmisíti.
***
Az Uzsoki Utcai Kórház (1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet IV. belgyógyászati osztály osztályvezető főorvos
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.
Munkavégzés helye: 1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41.
Feladatok: az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működésének
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 az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi. C. törvény rendelkezései és a végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet és az OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetem,
– belgyógyászat szakvizsga,
– egyéb más szakvizsga (ráépített) megléte,
– minimum 10 év kórházi szakorvosi gyakorlat,
– 3 év vezetői tapasztalat,
– érvényes működési nyilvántartás,
– Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás,
– egészségügyi alkalmasság,

– büntetlen előélet,
– 3. COVID-oltás megléte.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– osztályvezetői tapasztalat,
– jártasság belgyógyászati sürgősségi állapotok ellátásában,
– jártasság invazív beavatkozások elvégzésében,
– jó csapatépítő képesség,
– váratlan egészségügyi helyzetekhez való jó alkalmazkodás,
– pszichológiai érdeklődés,
– telemedicina iránti érdeklődés, tapasztalat,
– Ph.D. fokozat,
– jó kommunikatív és kooperációs képesség,
– klinikai vizsgálatokban szerzett tapasztalat.
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata,
– az előnyt teljesítő feltételek esetén annak igazolása,
– érvényes működési engedély másolata,
– védettségi igazolvány vagy igazolás,
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
betölthető.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton: foigazgatosag@uzsoki.hu e-mail-címre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 28.
A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Szakmai Kollégium, a
Szakmai Vezető testület és a Területi szakfelügyelő főorvos tanácsát figyelembe véve.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a felvétel feltétele a 3 hónapnál nem
régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány. Intézményünkben a közalkalmazotti jogviszonyt 2021. 03. 01.
napjától az egészségügyi szolgálati jogviszony váltotta fel [2020. évi C. törvény és 528/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet]. Az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a kórház a
pályázat elbírálásáig kezeli, ezt követően megsemmisítésre kerül.
***
Az Uzsoki Utcai Kórház (1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41.) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet fül-orr-gégegyógyászati osztály osztályvezető
főorvos munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.
Munkavégzés helye: 1145 Budapest, Uzsoki utca 29–41.
Feladata: az osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, zavartalan működésének
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 az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi. C. törvény rendelkezései és a végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet és az OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetem,
– fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga,
– audiológia-szakvizsga,
– minimum 10 év kórházi szakorvosi gyakorlat,
– 3 év vezetői tapasztalat,
– érvényes működési nyilvántartás,
– Magyar Orvosi Kamarai tagságról szóló igazolás,
– egészségügyi alkalmasság,
– büntetlen előélet,
– 3. COVID-oltás megléte.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– osztályvezetői tapasztalat,
– fej-nyak sebészeti-onkológiai tapasztalat,

– jártasság a fülsebészetben, orrmelléküreg-sebészetben, illetve ezen területek intracranialis
komplikációinak megoldásában,
– Ph.D. fokozat,
– jó kommunikatív és kooperációs képesség,
– klinikai vizsgálatokban szerzett tapasztalat.
A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– az utolsó 3 év műtéti statisztikája,
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok, bizonyítványok másolata,
– az előnyt teljesítő feltételek esetén annak igazolása,
– érvényes működési engedély másolata,
– védettségi igazolvány vagy igazolás,
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
betölthető.
A pályázat benyújtásának módja: elektronikus úton foigazgatosag@uzsoki.hu e-mail-címre!
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.
A pályázat elbírálásának határideje: benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Szakmai Kollégium, a
Szakmai Vezető testület és a Területi szakfelügyelő főorvos tanácsát figyelembe véve.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a felvétel feltétele 3 hónapnál nem
régebbi érvényes erkölcsi bizonyítvány. Intézményünkben a közalkalmazotti jogviszonyt 2021. 03. 01.
napjától az egészségügyi szolgálati jogviszony váltotta fel [2020. évi C. törvény és 528/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet]. Az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a kórház a
pályázat elbírálásáig kezeli, ezt követően megsemmisítésre kerül.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye

Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
A Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény (3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200.)
járóbeteg- szakellátásának működtetése érdekében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) alapján részmunkaidős orvosi álláshelyet hirdet az
alábbi szakorvosi munkakörök betöltésére és szakorvosi óraszámok működtetésére:
– belgyógyászat (szakmakód: 0100); heti szakorvosi óraszám: 10,
– szülészet-nőgyógyászat (szakmakód: 0400); heti szakorvosi óraszám: 30,
– fül-orr-gégegyógyászat (szakmakód: 0600); heti szakorvosi óraszám: 4,
– neurológia (szakmakód: 0900); heti szakorvosi óraszám: 8,
– urológia (szakmakód: 1100); heti szakorvosi óraszám: 4,
– reumatológia (szakmakód: 1400); heti szakorvosi óraszám: 10,
– teljes körű ultrahang-diagnosztika; (szakmakód: 5301); heti szakorvosi óraszám: 7,
A munkavégzés helye: Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény (3770 Sajószentpéter, Kossuth
Lajos út 200.) járóbeteg-szakellátása.
Ellátandó feladat: az intézmény járóbeteg-szakellátásában való részvétel a munkaköri leírásban
foglaltak alapján, a szakirányú képesítésnek megfelelő szakorvosi tevékenység végzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az
irányadók.
Jelentkezési feltételek:
– orvosi diploma és az ellátandó szakma szerinti szakorvosi szakvizsga,
– magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A jelentkezés részeként benyújtandó dokumentumok:
– fényképes, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolatban,
– működési nyilvántartás igazolása,
– nyilatkozat a büntetlen előéletről (a 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet tanúsító
erkölcsi bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani),
– beleegyező nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot
megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják.
A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított
30 napon belül.
A pályázat elbírálása: a kinevezésről a Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény vezetője dönt a
pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a megfelelő pályázatot benyújtókkal történő
személyes konzultációt követően.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek
nyilvánítsa, és nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, felmerült
költség megtérítését.
Az álláshely betöltésének időpontja: megegyezés szerint, de leghamarabb 2022. május 1. napjától
határozatlan időre szóló munkaszerződés keretében 3 hónap próbaidő kikötésével.
Pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény
3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. címre, zárt borítékban – „Járóbeteg-szakellátás
Sajószentpéter” – megjelöléssel megküldve.
További információ kérhető: Sajószentpéteri Gyógyító-Megelőző Intézmény vezetőjétől,
telefonszám: 06 (20) 536-2054
A pályázat közzétételének helye: Sajószentpéter város honlapja www.sajoszentpeter.hu
Csongrád-Csanád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Verőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete (2621 Verőce, Árpád út 40.) pályázatot hirdet
Verőce és Szokolya községek területi ellátási kötelezettséggel működtetendő körzet gyermekorvosi
feladatainak ellátására. Ellátandó lakosságszám: 1081 fő; Gyermekorvosi rendelő címe: 1. 2621
Verőce, Losonci u. 2.; 2. 2624 Szokolya, Hunyadi u. 2.
A praxis az eddigiekben vállalkozási formában működött, NEAK finanszírozással, önkormányzati
feladatellátási szerződés keretében.
A praxis azonnal átvehető, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladatellátási szerződés
keretében heti 40 órában, a gyermekorvosi feladatok ellátására.
Pályázati feltételek: a területi ellátási kötelezettséggel működtetett gyermekorvosi körzetekre
vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek megléte és vállalkozói formában való
működtetés, valamint
– büntetlen előélet,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve letelepedett státusz,
– Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá,
– az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben előírt feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások, a pályázat benyújtását követően hiánypótlásra
nincs lehetőség:
– részletes szakmai önéletrajz, elérhetőségek,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– az Országos Kórházi Főigazgatóság által kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély
megszerzésének feltételei fennállnak,
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító
okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén
a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum),
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot
megismerhetik, és abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak
nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton egy példányban kell benyújtani Verőce Község
Önkormányzat, 2621 Verőce, Árpád út 40. címre. A borítékon kérjük feltüntetni: Verőce–Szokolya
község gyermekorvosi körzet pályázata.
A pályázat elbírálásának módja, határideje: a képviselő-testület a pályázat benyújtása napját követő
30 napon belül dönt a nyertes pályázó személyéről. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat
eredménytelenné vagy érvénytelenné nyilvánítására. A döntésről a pályázók legkésőbb az elbírálástól
számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a feladatellátási szerződés megkötését, illetve az
egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően
azonnal.
A feladatellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű
feladatellátási szerződést köt.

Illetmény és juttatások: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint.
A praxisjog megszerzésének ellenértéke: a meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga
térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Egyéb információk: a feladat ellátását szolgáló rendelők az önkormányzatok tulajdonában vannak,
melyre vonatkozóan az önkormányzatok a nyertes pályázóval használati szerződést kötnek. A rendelő
fenntartási költségei a feladatellátót terhelik. A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat
rendelkezésre áll.
Érdeklődni lehet a pályázattal kapcsolatban Verőce község polgármesterénél, Grauszmann
Györgynél, a következő e-mail-címen: polghiv@veroce.hu.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) pályázatot
hirdet az alábbi szakorvosi állásokra.
Csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi állás
Feltétel: csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi végzettség.
A pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Szülész-nőgyógyász szakorvosi állás
Feltétel: szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség.

A pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Sebész szakorvosi állás
Feltétel: sebész szakorvosi végzettség.
A pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
–

OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Belgyógyász szakorvosi állás
Feltétel: belgyógyász szakorvosi végzettség, belgyógyász szakorvos jelöltség.
A pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata.
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvosi állás
Feltétel: szakorvosi végzettség.
A pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata.
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Bőrgyógyász szakorvosi állás
Feltétel: bőrgyógyász szakorvosi végzettség.
A pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.

Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Onkológus szakorvosi állás
Feltétel: onkológus szakorvosi végzettség.
A pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló
okiratok másolatai,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kell benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.
Reumatológus-mozgásszervi rehabilitációs szakorvos
Feltétel: reumatológus/mozgásszervi rehabilitációs szakorvosi végzettség.
A pályázati anyag tartalma:
– önéletrajz,
– szakmai pályafutás,
– orvosi diploma,
– szakvizsgát tartalmazó iratok és a működési nyilvántartásról érvényes igazolás,
– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata,
– külföldön szerzett diploma esetén honosítás.
Egyéb információk:
– az állás, a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető,
– a pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napion belül kérem benyújtani,
– bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt Dr. Havrilla Gyula főigazgató, 8500 Pápa,
Jókai u. 5–9.,
a 06 (89) 514-002-es telefonszámon.
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Az Országos Sportegészségügyi Intézet (1113 Budapest, Karolina út 27.) az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) alapján pályázatot hirdet az
Országos Sportegészségügyi Intézet Humánpolitikai Osztály humánpolitikai osztályvezető beosztás
ellátására.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2025. december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 1113 Budapest, Karolina út 27.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény
munkaügyi feladatainak koordinálása a Humánpolitikai Osztályon. Munkaügyi anyagok kezelése,
belépéstől kilépésig, valamennyi munkafolyamat elvégzése. Kapcsolattartás, nyilvántartások
vezetése, adatszolgáltatások elkészítése. Havi munkabérrel kapcsolatos jelentések készítése a KIRA
programban, valamint kapcsolattartás a MÁK illetékes számfejtőjével. Nem rendszeres kifizetések
számításainak ellenőrzése. Hatóságokkal kapcsolattartás, adatszolgáltatások.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Esztjtv. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai végzettség,
– egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office,
– JDolber munkaügyi rendszer ismerete, felhasználó szintű használata,
– KIRA program ismerete, használata.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázatok értékelésében résztvevő személyek
megismerhetik.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Pereszteginé Szörényi Rita nyújt, a 06 (1)
488-6114-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Országos Sportegészségügyi Intézet címére történő megküldésével
(1113 Budapest, Karolina út 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 14/2022, valamint a beosztás megnevezését: humánpolitikai osztályvezető.
– elektronikus úton Dr. Soós Ágnes főigazgató főorvos részére a foig@osei.hu e-mail-címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltató az Eszjtv. hatálya alá
tartozik, ennek következtében a jogviszony létesítése az egészségügyi szolgálati jogviszony keretében
tölthető be. Az állás betöltésének feltétele a 449/2021. (VII. 29.) Kormányrendelet alapján a SARSCoV-2 vírus elleni védőoltás felvételének igazolása. A munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.osei.hu honlapon szerezhet.

