Általános tudnivalók
2013. EüK. 3. szám pályázati felhívás (hatályos: 2013.03.01 - )
Tisztelt Hirdetık, Olvasók!
A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb áttekinthetıség érdekében táblázatos
formában közöljük. Kérjük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, hogy a
rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére adnak lehetıséget. A hirdetményeket
külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további közlésre
csak újabb kérés esetén van lehetıség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati
hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztıségnek küldjék meg postán (1051 Budapest, Arany
János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987) vagy továbbítsák telefaxon (795-0192).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztıségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetıinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegébıl
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 elıírások).
A jogszabály alapján kötelezıen meghirdetendı pályázatok térítésmentes közzétételére egy
alkalommal van lehetıség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik,
amelyrıl 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 határidı kezdı idıpontjának a hirdetı a megjelenés melyik helyét tekinti.
Eltérı közlés hiányában a pályázati határidı hirdetmény szerinti kezdı idıpontja az
Egészségügyi Közlönyben való megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
honlapján is megjelenı hirdetések esetén a honlapon feltüntetett határidık az
irányadók, eltérı közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más idıpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követıen azonnal betölthetı. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján
történik.
A Szerkesztıség felhívja a hirdetık figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy
félreérthetı módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekbıl adódó esetleges
hibákért felelısséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy
hirdetéseiket ne kézírásos formában juttassák el a Szerkesztıség részére. Az
olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a
Szerkesztıség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának
idıpontjáig.
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Az emberi erıforrások minisztere
pályázati felhívása
Az emberi erıforrások minisztere pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 22/B. §-a és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII. 31.) Korm. rend (továbbiakban: Rendelet) 7. §-a, valamint a Munka
Törvénykönyvérıl szóló 2012. I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208–211. §-ai alapján az:
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, 1528 Budapest, Szanatórium u. 19. gazdasági
igazgatói munkakörének munkaviszony keretében, vezetı állású munkavállalókra vonatkozó
rendelkezések szerinti betöltésére.
Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (továbbiakban: OORI) az egészségügyrıl szóló
1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) alapján járó- és fekvıbeteg-ellátás keretében
mozgásszervi és pszichiátriai rehabilitációt, valamint azt támogató aktív fekvıbeteg ellátást
végzı, önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv.
Munkáltatói jogkör gyakorlója:
– a munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az egészségügyért felelıs miniszter,
– az Eütv. 155. § (1) bekezdés e) pontja alapján a gazdasági vezetı tekintetében a díjazás
megállapítása – a kinevezési jog keretei közé tartozó díjazást ide nem értve – a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet fıigazgatójának
hatásköre,
– az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az intézmény fıigazgatója jogosult.
Munkakör: gazdasági igazgató.
A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével.
A munkakör betöltésének kezdı napja várhatóan: a pályázat elbírálását követıen azonnal.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs.
A gazdasági igazgató feladatai:
– irányítja és ellenırzi a gazdasági szervezetet,
– felelıs az irányadó jogszabályokban számára meghatározott feladatok ellátásáért,

– a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá a költségvetési szervhez
rendelt más költségvetési szerv által foglalkoztatott, a tervezéssel, gazdálkodással,
finanszírozással, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelıs
alkalmazottaknak iránymutatást ad.
Munkavégzés helye: 1528 Budapest, Szanatórium utca 19.
Munkabér és egyéb juttatások: a gazdasági igazgató munkabére az Mt. rendelkezéseinek
megfelelıen, az egészségügyi intézmény költségvetésének figyelembevételével kerül
megállapításra.
Pályázati feltételek:
– az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelıen: felsıoktatásban szerzett végzettség
és emellett
– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelıi szakképesítés vagy
az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékő szakképesítés,
– vagy mérlegképes könyvelıi szakképesítés és a gazdasági vezetıi belsı ellenıri,
érvényesítıi, pénzügyi ellenjegyzıi-, vagy a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény
(továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési
szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat,
– az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történı szereplés igazolása, és a
tevékenység ellátására jogosító engedély csatolása, ennek hiányában ez alóli mentesítés iránti
kérelem a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakra történı
hivatkozással,
– az egészségügyi közintézmények vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési
követelményeirıl, valamint a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. § (1) bekezdésének b) pontjában
foglaltaknak megfelelıen legalább három éves vezetıi gyakorlat, ennek hiányában ez alóli
mentesítési kérelem a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltakra
történı hivatkozással,
– magyar állampolgárság,
– cselekvıképesség,
– büntetlen elıélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatás a 2007. évi CLII. törvény alapján.
A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, fényképpel,
– motivációs levél,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött
munkakörben dolgozik, az errıl szóló igazolás),
– végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet – amennyiben rendelkezik vele – igazoló
okiratok másolatai,
– az elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, illetve pályázati anyagának a
véleményezık és a döntéshozók részére történı sokszorosításához hozzájárul,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: idegen nyelv ismerete.
A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján
történı közzétételtıl számított
30 napon belül.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban az emberi erıforrások
miniszterének címezve az Emberi Erıforrások Minisztériuma Személyügyi Fıosztályára
(1051 Bp., Arany J. u. 6–8.), a borítékon „Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet gazdasági
igazgatói pályázata” megjelöléssel kell személyesen benyújtani dr. Nagy Olga
kormánytisztviselı részére, munkaidıben hétfıtıl-csütörtökig 8.00–16.30-ig, pénteken 8.00–
14.00-ig.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében
foglaltaknak és a Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen a pályázót a
benyújtási határidı lejártát követı 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg, a
munkáltatói jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati
határidı lejártát követı 60 napon belül dönt a jogviszony létesítésérıl.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 30 napon belül.
Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján 2013. február 12.
– Emberi Erıforrások Minisztériuma honlapján 2013. február 12.
Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói,
illetve egyetemi intézményekben betölthetı egyéb állásokra
A pályázatot
meghirdetı
szerv neve,
címe

Munkahely és munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb
információk

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt.
tagvállalata, a Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft. Szemészeti Osztálya munkatársat keres
szakorvos pozícióba.
Jelentkezési feltételek:
– orvostudományi egyetemi diploma;
– szakirányú szakorvosi képesítés;
– munkaköri egészségügyi alkalmasságról szóló nyilatkozat.
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.
Egyéb információk:
– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor.
Alkalmazási feltétel:
– büntetlen elölet;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltó határozat alatt;
– munkabér és juttatás megegyezés szerint;
– a megbízás próbaidıhöz kötött;
– jelentkezési határidı: a megjelenéstıl számított 15. nap.
Jelentkezés módja:
Amennyiben az álláshirdetés felkeltette érdeklıdését és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el
jelentkezését dr. Czeglédi Gábor Humánpolitikai igazgató részére. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent
István u. 68.
Kérjük, a borítékra írja rá: „Jelentkezés a Szemészeti osztály szakorvos pozícióra”.
Elektronikus úton jelentkezését az alábbi e-mail címre küldheti el: humanpolitika@josa.hu.
***
Soproni
Közpi. Lab.
Erzsébet
orvosi mikrobiológus
Oktató K.
szakorvos
fıig.-ja
9400 Sopron,
Gyıri u. 15.

valamennyihez:
– általános orv. d.,
– szakirányú szk.,
– eü. alkalmasság,
– büntetlen elıélet,
– cs: részletes sz.ö.,
– iskolai v.-et, szk.-t
igazoló okiratok
másolata,
– OONYI másolata
(alapnyilvántartás),
– MOK tagság igazolása,
– mőködési

– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
információt
dr. Markó Nóra
osztályvezetıtıl lehet kérni
06 (99) 312-120-as
telefonszámon,
valamennyihez:
– b: megbeszélés szerint,
– h: a megjelenéstıl
számított 30. nap,
– e.h. a h: lejártát követı 30.
nap,

nyilvántartásba vétel
igazolása,
– kötelezı folyamatos
továbbképzési idıszak
teljesítését igazoló okirat
másolata,
– 1 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– nyilatkozat, amelyben
hozzájárul ahhoz,
hogy a pályázat
elbírálásában részt vevık
a pályázati anyagot
megismerhetik

– pályázatok benyújtása:
4 példányban, dr. Molnár
Ágnes fıig. részére
a K. címén (9400 Sopron,
Gyıri u. 16.),
– a pályázat bıvebb
közzétételének helye:
www.kozigallas.hu,
www.sopronkorhaz.hu

Perinatális Intenzív
Centrum
neonatológus szakorvos

– szv. elıtt álló orvosnak – a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
is
információt
dr. Székely Csilla
osztályvezetı fıorvostól
lehet kérni
a 06 (99) 312-120-es
telefonszámon

Pszichiátriai O.
szakorvos

– szakorvosjelölt
orvosnak is,
– neurológiai szk.

Belgyógyászati Mátrix
Egység/I. Belgyógyászati
O. Kardiológia
belgyógyász/kardiológus
szakorvos

– szv. elıtt álló orvosnak – a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
is
információt
dr. Kovács Imre PhD.
osztályvezetı fıorvostól
lehet kérni
a 06 (99) 312-120-as
telefonszámon

Neurológiai és STROKE
O.
neurológus szakorvos

– szakorvosjelölt
orvosnak is,
– neurológiai szk.

– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
információt
dr. Payer Erzsébet
osztályvezetı fıorvostól
lehet kérni
a 06 (99) 312-120/538-as
telefonszámon

– a meghirdetett álláshellyel
kapcsolatban részletes
információt
dr. Molnár Sándor PhD.
osztályvezetı fıorvostól

lehet kérni
a 06 (99) 312-120/533-as
telefonszámon
Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetıi
és orvosvezetıi állásokra
A települési önkormányzatok fekvıbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérıl és az
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 11. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. § és 7. §-ban
meghatározottak szerint 2012. július hó 30. napján pályázatot írt ki a Batthyány Kázmér
Szakkórház fıigazgatói (intézményvezetıi) feladatainak ellátására. A megbízási jogkör
gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör
betöltésére nem került sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen.
A továbbiakban – a Ttv. rendelkezéseinek megfelelıen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt.
vhr. 4. § (3) szerint jár el.
A fentieknek megfelelıen:
A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. § és 7. §-a és a Ttv. 11. § (3)
bekezdése alapján:
Batthyány Kázmér Szakkórház
2870 Kisbér, Iskola u. 11.
fıigazgatói (intézményvezetıi)
feladatok
munkaviszony keretében történı ellátására.
Munkáltató: munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások
minisztere, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.
Munkakör: fıigazgató
A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével.
A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának
döntését követıen.

A Fıigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számára
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek
megfelelıen teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó egyéb feladatok:
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, továbbá:
−

a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

−

az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

−

az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési,
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése,

−

részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén,

−

a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI
Intézményfelügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés,

−

a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok,
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása,

−

az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

−

az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,

−

a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,

−

minıségirányítási rendszer mőködtetése,

−

ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése.

Munkabér:
A fıigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint
a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:
−
−
−

(orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel 1,
egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,
legalább ötéves vezetıi gyakorlattal2 rendelkezik,

valamint:
−

büntetlen elıélet,

−

cselekvıképesség.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. §-a
értelmében a fıigazgató egészségügyi szolgáltatónál más vezetıi megbízatást nem tölthet be,
és egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység
gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör
gyakorlója elızetes engedélyében foglalt idıtartamban végezhet, azzal, hogy a fıigazgató
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerzıdésében
meghatározott munkaköre munkaidıben történı ellátását.
A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi
CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
−
−
−
−

végzettséget igazoló okiratok másolatai,
a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról
letölthetı – fényképes, szakmai adatlap,
motivációs levél,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket,

−

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

−

hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

−

nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához,

−

a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
−

több típusú kórházban vezetıi tapasztalat,

−

orvosi szakvizsga megléte,

−

széleskörő informatikai ismeretek,

−

válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,

−

széleskörő informatikai ismeretek.

A pályázat benyújtásának határideje:
A KIH honlapján (2013. február 18.) történı megjelenést követı 30 nap.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint a KIH és a GYEMSZI
honlapján.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.,
Pf. 32.) címére történı megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplıazonosító számot GYEMSZI/NYKM/BKK/01, valamint a munkakör
megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Batthyány Kázmér Szakkórház
és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a
vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint
a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által
összehívott bizottság véleményezi. A fıigazgatót az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV.
törvény alapján a GYEMSZI fıigazgatója javaslatára az emberi erıforrások minisztere nevezi
ki. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejétıl számított 30 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon
szerezhetnek.
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az
általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.
***
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. § alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §, 22/B. §-a,
a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. § és 7.
§-ban meghatározottak szerint 2012. július hó 30. napján pályázatot írt ki a Csongrád Megyei
Dr. Bugyi István Kórház fıigazgatói (intézményvezetıi) feladatainak ellátására. A megbízási
jogkör gyakorlója a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a
munkakör betöltésére nem kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen.
A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelıen – a megbízási jogkör gyakorlója
a Kjt. vhr. 4. § (3) szerint jár el.
A fentieknek megfelelıen:
A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), Kjt. vhr. 4. § és 7. §-a és a MÖK tv. 14. § (4)
bekezdése alapján:
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
6600 Szentes, Sima Ferenc u. 44–58.
fıigazgatói (intézményvezetıi)
feladatok
munkaviszony keretében történı ellátására.
Munkáltató: munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások
minisztere, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.
Munkakör: fıigazgató
A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével.
A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója
döntését követıen.

A Fıigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számára
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek
megfelelıen teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó egyéb feladatok:
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, továbbá:
−

a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

−

az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

−

az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési,
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése,

−

részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén,

−

a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI
Intézményfelügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés,

−

a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok,
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása,

−

az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

−

az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,

−

a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,

−

minıségirányítási rendszer mőködtetése,

−

ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése.

Munkabér:
A fıigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint, az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint
a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:
−
−
−

(orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel4,
egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,
legalább ötéves vezetıi gyakorlattal5 rendelkezik,

valamint:
−

büntetlen elıélet,

−

cselekvıképesség.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. §-a
értelmében a fıigazgató egészségügyi szolgáltatónál más vezetıi megbízatást nem tölthet be,
és egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység
gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör
gyakorlója elızetes engedélyében foglalt idıtartamban végezhet, azzal, hogy a fıigazgató
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerzıdésében
meghatározott munkaköre munkaidıben történı ellátását .
A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi
CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
−
−

−
−

végzettséget igazoló okiratok másolatai,
a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról
letölthetı – fényképes, szakmai
adatlap,
motivációs levél,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket,

−

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

−

hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

−

nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához,

−

a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása6.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
−

több típusú kórházban vezetıi tapasztalat,

−

orvosi szakvizsga megléte,

−

idegen nyelv ismerete,

−

válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,

−

széleskörő informatikai ismeretek.

A pályázat benyújtásának határideje:
A KIH honlapján (2013. február 18.) történı megjelenést követı 30 nap.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint a KIH és a GYEMSZI
honlapján.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114.,
Pf. 32.) címére történı megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplıazonosító számot GYEMSZI/DAR/BI/03, valamint a munkakör
megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
és elektronikus úton a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a
vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint
a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által
összehívott bizottság véleményezi. A fıigazgatót az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV.
törvény alapján a GYEMSZI fıigazgatója javaslatára az emberi erıforrások minisztere nevezi
ki. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejétıl számított 30 nap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon
szerezhetnek.
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az
általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.
***
A települési önkormányzatok fekvıbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérıl és az
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 11. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. § és 7. §-ban
meghatározottak szerint 2012. július hó 30. napján pályázatot írt ki a Kátai Gábor Kórház
fıigazgatói (intézményvezetıi) feladatainak ellátására. A megbízási jogkör gyakorlója a
vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem
került sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen.
A továbbiakban – a Ttv. rendelkezéseinek megfelelıen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt.
vhr. 4. § (3) szerint jár el.
A fentieknek megfelelıen:
A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. § és 7. §-a és a Ttv. 11. § (3)
bekezdése alapján:
Kátai Gábor Kórház
5300 Karcag, Zöldfa út 48.
fıigazgatói (intézményvezetıi)
feladatok
munkaviszony keretében történı ellátására.
Munkáltató: munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások
minisztere, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.
Munkakör: fıigazgató
A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével.

A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának
döntését követıen.
A Fıigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számára
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek
megfelelıen teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó egyéb feladatok:
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, továbbá:
−

a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

−

az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

−

az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési,
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése,

−

részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén,

−

a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI
Intézményfelügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés,

−

a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok,
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása,

−

az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

−

az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,

−

a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,

−

minıségirányítási rendszer mőködtetése,

−

ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése.

Munkabér:
A fıigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint
a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:
−
−
−

(orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel7,
egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,
legalább ötéves vezetıi gyakorlattal8 rendelkezik,

valamint:
−

büntetlen elıélet,

−

cselekvıképesség.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. §-a
értelmében a fıigazgató egészségügyi szolgáltatónál más vezetıi megbízatást nem tölthet be,
és egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység
gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör
gyakorlója elızetes engedélyében foglalt idıtartamban végezhet, azzal, hogy a fıigazgató
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerzıdésében
meghatározott munkaköre munkaidıben történı ellátását.
A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi
CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
−
−
−
−

végzettséget igazoló okiratok másolatai,
a pályázó személy adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról
letölthetı – fényképes, szakmai adatlap,
motivációs levél,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket,

−

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

−

hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

−

nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához,

−

a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása9.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
−

több típusú kórházban vezetıi tapasztalat,

−

orvosi szakvizsga megléte,

−

széleskörő informatikai ismeretek,

−

válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,

−

széleskörő informatikai ismeretek.

A pályázat benyújtásának határideje:
A KIH honlapján (2013. február 18.) történı megjelenést követı 30 nap.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint a KIH és a GYEMSZI
honlapján.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114., Pf. 32.) címére történı megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot
GYEMSZI/ÉA/KGK/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Kátai
Gábor Kórház
és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a
vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint
a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által
összehívott bizottság véleményezi. A fıigazgatót az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV.
törvény alapján a GYEMSZI fıigazgatója javaslatára az emberi erıforrások minisztere nevezi
ki. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejétıl számított 30 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon
szerezhetnek.
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az
általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.
***
A települési önkormányzatok fekvıbeteg-szakellátó intézményeinek átvételérıl és az
átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Ttv.) 11. §-a alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. § és 7. §-ban
meghatározottak szerint 2012. július hó 30. napján pályázatot írt ki az Orosházi Kórház
fıigazgatói (intézményvezetıi) feladatainak ellátására. A megbízási jogkör gyakorlója a
vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem
került sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen.
A továbbiakban – a Ttv. rendelkezéseinek megfelelıen – a megbízási jogkör gyakorlója a Kjt.
vhr. 4. § (3) szerint jár el.
A fentieknek megfelelıen:
A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a Kjt. vhr. 4. § és 7. §-a és a Ttv. 11. § (3)
bekezdése alapján:
Orosházi Kórház
5900 Orosháza, Könd utca 59.
fıigazgatói (intézményvezetıi)
feladatok
munkaviszony keretében történı ellátására.
Munkáltató: munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások
minisztere, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.
Munkakör: fıigazgató
A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével.
A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának
döntését követıen.

A Fıigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számára
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek
megfelelıen teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó egyéb feladatok:
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, továbbá:
−

a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

−

az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

−

az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési,
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése,

−

részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén,

−

a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI
Intézményfelügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés,

−

a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok,
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása,

−

az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

−

az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,

−

a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,

−

minıségirányítási rendszer mőködtetése,

−

ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése.

Munkabér:
A fıigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint
a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:
−
−
−

(orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel10,
egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,
legalább ötéves vezetıi gyakorlattal11 rendelkezik,

valamint:
−

büntetlen elıélet,

−

cselekvıképesség.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. §-a
értelmében a fıigazgató egészségügyi szolgáltatónál más vezetıi megbízatást nem tölthet be,
és egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység
gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör
gyakorlója elızetes engedélyében foglalt idıtartamban végezhet, azzal, hogy a fıigazgató
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerzıdésében
meghatározott munkaköre munkaidıben történı ellátását.
A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi
CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
−
−
−
−

végzettséget igazoló okiratok másolatai,
a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról
letölthetı – fényképes, szakmai adatlap,
motivációs levél,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket,

−

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

−

hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

−
−

nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához,
a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása12.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
−

több típusú kórházban vezetıi tapasztalat,

−

orvosi szakvizsga megléte,

−

széleskörő informatikai ismeretek,

−

válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,

−

széleskörő informatikai ismeretek.

A pályázat benyújtásának határideje:
A KIH honlapján (2013. február 18.) történı megjelenést követı 30 nap.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint a KIH és a GYEMSZI
honlapján.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114., Pf. 32.) címére történı megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot
GYEMSZI/DA/OK/01, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat:
Orosházi Kórház
és elektronikus úton a humanpolitika3@gyemszi.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a
vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint
a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által
összehívott bizottság véleményezi. A fıigazgatót az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV.
törvény alapján a GYEMSZI fıigazgatója javaslatára az emberi erıforrások minisztere nevezi
ki. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat benyújtásának határidejétıl számított 30 nap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon
szerezhetnek.
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az
általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.
***
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi
CLIV. törvény (a továbbiakban: MÖK tv.) 14. § alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §, 22/B. §-a,
a Munka Törvénykönyvérıl szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban. Kjt. vhr.) 4. § és 7.
§-ban meghatározottak szerint 2012. július hó 30. napján pályázatot írt ki a Szent Borbála
Kórház fıigazgatói (intézményvezetıi) feladatainak ellátására. A megbízási jogkör gyakorlója
a vezetıi pályázati eljárás során nem élt a megbízási jogával, így a munkakör betöltésére nem
kerül sor, ennek megfelelıen a kiírt pályázat eredménytelen.
A továbbiakban – a MÖK tv. rendelkezéseinek megfelelıen – a megbízási jogkör gyakorlója
a Kjt. vhr. 4. § (3) szerint jár el.
A fentieknek megfelelıen:
A GYEMSZI pályázatot hirdet a Kjt. 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a Munka Törvénykönyvérıl
szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), Kjt. vhr. 4. § és 7. §-a és a MÖK tv. 14. § (4)
bekezdése alapján:
Szent Borbála Kórház
2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77.
fıigazgatói (intézményvezetıi)
feladatok
munkaviszony keretében történı ellátására.
Munkáltató: munkaviszony létesítése, megszüntetése tekintetében az emberi erıforrások
minisztere, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a GYEMSZI fıigazgatója.
Munkakör: fıigazgató
A jogviszony idıtartama: 5 éves határozott idıre szól, 3 hónapos próbaidı kikötésével.
A munkakör betölthetıségének kezdı napja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlója
döntését követıen.

A Fıigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként mőködı intézmény teljes
munkaidıben történı vezetése. Ennek keretében, jogszabályi elıírások megtartásával és az
intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével irányítja, szervezi és
ellenırzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenırzi, hogy az intézmény számára
kitőzött feladatok a jogszabályoknak megfelelıen, határidıre és az intézmény érdekeinek
megfelelıen teljesüljenek.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó egyéb feladatok:
Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági mőködésének tervezése, szervezése, továbbá:
−

a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása,

−

az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása,

−

az intézmény szakmai és gazdasági területeinek mőködésével kapcsolatos tervezési,
szervezési tevékenység irányítása, a belsı kontrollrendszer mőködtetése, a nyújtott
egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenırzése,

−

részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás
kialakításában az egészségügyi ellátások és a gazdasági-mőszaki feladatok területén,

−

a térségi egészségszervezési központ menedzsmentjével és a GYEMSZI
Intézményfelügyeleti és Vagyonkezelési Igazgatóságával való együttmőködés,

−

a szervezeti és mőködési szabályzat elkészítése és a kötelezıen elıírt szabályzatok,
továbbá az intézmény mőködését segítı egyéb szabályozások kiadása,

−

az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése,

−

az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi
dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete,

−

a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás,

−

minıségirányítási rendszer mőködtetése,

−

ügyiratkezelés irányítása és ellenırzése.

Munkabér:
A fıigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint, az egészségügyi intézmény
költségvetésének figyelembevételével differenciáltan kerül megállapításra.
Pályázati feltételek:

A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint
a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján:
−
−
−

(orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintő végzettséggel13,
egészségügyi (szak)menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítéssel,
legalább ötéves vezetıi gyakorlattal14 rendelkezik,

valamint:
−

büntetlen elıélet,

−

cselekvıképesség.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. §-a
értelmében a fıigazgató egészségügyi szolgáltatónál más vezetıi megbízatást nem tölthet be,
és egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység
gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör
gyakorlója elızetes engedélyében foglalt idıtartamban végezhet, azzal, hogy a fıigazgató
ezen tevékenysége semmilyen formában nem akadályozhatja a munkaszerzıdésében
meghatározott munkaköre munkaidıben történı ellátását .
A fıigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi
CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
−
−

−
−

végzettséget igazoló okiratok másolatai,
a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a www.gyemszi.hu weboldalról
letölthetı – fényképes, szakmai
adatlap,
motivációs levél,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, mely tartalmazza a szakmai
helyzetelemzésre épülı és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési
elképzeléseket,

−

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

−

hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,

−

nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezık és a
döntéshozók részére történı sokszorosításához, továbbításához,

−

a pályázati feltételként elıírt vezetıi beosztásban szerzett gyakorlat igazolása15.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
−

több típusú kórházban vezetıi tapasztalat,

−

orvosi szakvizsga megléte,

−

idegen nyelv ismerete,

−

válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,

−

széleskörő informatikai ismeretek.

A pályázat benyújtásának határideje:
A KIH honlapján (2013. február 18.) történı megjelenést követı 30 nap.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
A pályázati felhívás megjelenik az Egészségügyi Közlönyben valamint a KIH és a GYEMSZI
honlapján.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (1525 Budapest 114., Pf. 32.) címére történı megküldésével.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot
GYEMSZI/KM/SZB/03, valamint a munkakör megnevezését: Fıigazgatói pályázat: Szent
Borbála Kórház
és elektronikus úton a humanpolitika4@gyemszi.hu e-mail címre.
A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: a
vezetoipalyazat@gyemszi.hu e-mail címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A gyógyintézetek vezetıjének és vezetı-helyetteseinek képesítési követelményeirıl, valamint
a vezetıi megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló
13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 6. §-a alapján a vezetıi beosztások pályázati eljárás során
tölthetık be. A pályázati eljárás lefolytatása, illetve az elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint
a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik.
A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által
összehívott bizottság véleményezi. A fıigazgatót az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV.
törvény alapján a GYEMSZI fıigazgatója javaslatára az emberi erıforrások minisztere nevezi
ki. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtásának határidejétıl számított 30 nap.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyemszi.hu honlapon
szerezhetnek.
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az
általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási
határidejétıl számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.
***
A pályázatot
Munkahely és
meghirdetı szerv munkakör
neve, címe
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

A Heim Pál Gyermekkórház pályázatot hirdet szakorvos munkakör betöltésére, 5 évre szóló
tudományos és kutatási igazgató megbízással.
Feladat: a Kórház kutatási tevékenységének igazgatása, az intézeti „tudományos iskola”, az intézeti
könyvtár felügyelete.
Feltétel:
– legalább 10 éves szakorvosi képesítés;
– legalább két szakorvosi képesítés;
– PhD. minısítés;
– két nyelvbıl középfokú nyelvvizsga;
– gyermekellátás területén való jártasság.
Elıny:
– habilitációs minısítés.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a képesítést igazoló okiratok másolata;
– vezetési és szakmai koncepció;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat, mely szerint a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti.
Bérezés: Kjt. alapján, megállapodás szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 15. nap.
A pályázatot Tóth Katalin humánerıforrás gazdálkodási osztályvezetınek címezve (1089 Budapest,
Üllıi út 86.), egy példányban kell benyújtani.
Az állás a pályázat elbírálását követıen betölthetı.
***
A Heim Pál Gyermekkórház pályázatot hirdet: szakorvos munkakör betöltésére 5 évre szóló
orvosigazgató megbízással.
Feladat: a Kórház orvos-szakmai igazgatása.
Feltétel:
– legalább 10 éves szakorvosi képesítés;

– legalább két szakorvosi képesítés;
– gyermekellátás területén való jártasság;
– Ph.D. minısítés;
– angol nyelvbıl középfokú nyelvvizsga.
Elıny:
– egészségügyi menedzseri végzettség.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– a képesítést igazoló okiratok másolata;
– vezetési és szakmai koncepció;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– mőködési nyilvántartás megújításáról szóló határozat másolata;
– nyilatkozat, mely szerint a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti.
Bérezés: Kjt. alapján, megállapodás szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követı 15. nap.
A pályázatot Tóth Katalin humánerıforrás gazdálkodási osztályvezetınek címezve (1089 Budapest,
Üllıi út 86.), egy példányban kell benyújtani.
Az állás a pályázat elbírálását követıen betölthetı.
***
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény pályázatot hirdet Bır- és Nemibeteg Gondozó
gondozóvezetı fıorvosi állásra.
A vezetı fıorvos feladata – a járóbeteg szakellátás mellett – a gondozó munkájának megszervezése és
irányítása.
Követelmény:
– egyetem, bırgyógyász/gondozó szakvizsga;
– mőködési engedély;
– erkölcsi bizonyítvány;
– 1–3 év járóbeteg szakellátásban szerzett tapasztalat;
– felhasználói szintő számítógépes szakismeret.
Elvárt kompetenciák:
– jó szintő betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
Bérezés: megegyezés szerint.
Megjegyzés: a feladat vállalkozási szerzıdés keretében is ellátható.
Elıny:
– 3 évnél hosszabb idejő szakmai tapasztalat.
A pályázathoz csatolandó:
– orvosi diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítvány másolata;
– erkölcsi bizonyítvány;

– igazolás a mőködési nyilvántartásba vételrıl.
Jelentkezés: dr. Kıszegi Gábornál, az intézet fıigazgató fıorvosánál. T: 06 (23) 365-600. Cím: 2030
Érd, Felsı utca 39–41.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 31.
A munkakör a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı.
***
Albert Schweitzer Kórház-Rendelıintézet Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet Belgyógyászat
osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére.
Az alkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő alkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a belgyógyászati
osztályvezetı fıorvosi feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása.
Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására a 2003. évi LXXXIV. törv.
rendelkezései, illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor.
Pályázati feltételek:
– egyetem;
– szakirányú szakvizsga;
– minimum 10 év szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakmai kollégium ajánlása;
– tudományos munkában való jártasság;
– második klinikai szakvizsga megléte;
– kardiológiában vagy gasztroenterológiában való jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma;
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– érvényes mőködési engedély;
– kamarai tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevık részére a betekintési jogról.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy dr. Zámbó
László stratégiai igazgató nyújt, a 06 (37) 341-033 (101-es mellék) telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történı megküldésével (3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.).
vagy
– elektronikus úton a korhaz@askhatvan.hu e-mail címen keresztül
vagy
– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. Humánpolitikai irodában
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı 30 napon belül
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.
***
Albert Schweitzer Kórház-Rendelıintézet Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet CsecsemıGyermekgyógyászat osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére.
Az alkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a csecsemıgyermekgyógyászati osztályvezetı fıorvosi feladatok mellett csecsemı-gyermekgyógyász szakorvosi
feladatok ellátása.
Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására a 2003. évi LXXXIV. törv.
rendelkezései, illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor.
Pályázati feltételek:
– egyetem;
– szakirányú szakvizsga;
– minimum 10 év szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakmai kollégium ajánlása;
– tudományos munkában való jártasság;
– neonatológus szakvizsga;
– második klinikai szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma;
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– érvényes mőködési engedély;
– kamarai tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevık részére a betekintési jogról.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy dr. Zámbó
László stratégiai igazgató nyújt, a 06 (37) 341-033 (101-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történı megküldésével (3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.).
vagy
– elektronikus úton a korhaz@askhatvan.hu E-mail címen keresztül
vagy
– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. Humánpolitikai irodában.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı 30 napon belül.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.
***
Albert Schweitzer Kórház-Rendelıintézet Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet Ideggyógyászat
osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére.
Az alkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az ideggyógyászati
osztályvezetı fıorvosi feladatok mellett ideggyógyász szakorvosi feladatok ellátása.
Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására a 2003. évi LXXXIV. törv.
rendelkezései, illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú szakvizsga;
– minimum 10 év szakmai tapasztalat – legalább 1– 3 év vezetıi tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakmai kollégium ajánlása;
– tudományos munkában való jártasság;
– második klinikai szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma;
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– érvényes mőködési engedély;
– kamarai tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevık részére a betekintési jogról.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy dr. Zámbó

László stratégiai igazgató nyújt, a 06 (37) 341-033 (101-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történı megküldésével (3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.).
vagy
– elektronikus úton a korhaz@askhatvan.hu E-mail címen keresztül.
vagy
– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. Humánpolitikai irodában.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı 30 napon belül.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.
***
Albert Schweitzer Kórház-Rendelıintézet Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet Intenzív
Aneszteziológia osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére.
Az alkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az intenzívaneszteziológiai osztályvezetı fıorvosi feladatok mellett intenzív-aneszteziológus szakorvosi feladatok
ellátása.
Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására a 2003. évi LXXXIV. törv.
rendelkezései, illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor.
Pályázati feltételek:
– egyetem;
– szakirányú szakvizsga;
– minimum 10 év szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakmai kollégium ajánlása;
– tudományos munkában való jártasság;
– második klinikai szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma;
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– érvényes mőködési engedély;
– kamarai tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevık részére a betekintési jogról.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30 nap.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy dr. Zámbó
László stratégiai igazgató nyújt, a 06 (37) 341-033 (101-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történı megküldésével (3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.).
vagy
– elektronikus úton a korhaz@askhatvan.hu E-mail címen keresztül
vagy
– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. Humánpolitikai irodában.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı 30 napon belül
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.
***
Albert Schweitzer Kórház-Rendelıintézet Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet Krónikus
Belgyógyászat és Mozgásszervi Rehabilitációs osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére.
Az alkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a krónikus
belgyógyászati és mozgásszervi rehabilitációs osztályvezetı fıorvosi feladatok mellett szakorvosi
feladatok ellátása.
Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására a 2003. évi LXXXIV. törv.
rendelkezései, illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor.
Pályázati feltételek:
– egyetem;
– szakirányú szakvizsga;
– minimum 10 év szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakmai kollégium ajánlása;
– tudományos munkában való jártasság;
– második klinikai szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma;
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– érvényes mőködési engedély;
– kamarai tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevık részére a betekintési jogról.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy dr. Zámbó
László stratégiai igazgató nyújt, a 06 (37) 341-033 (101-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történı megküldésével (3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.).
vagy
– elektronikus úton a korhaz@askhatvan.hu E-mail címen keresztül
vagy
– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. Humánpolitikai irodában.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı 30 napon belül.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.
***
Albert Schweitzer Kórház-Rendelıintézet Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet Sebészet
osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére.
Az alkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama:
A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
A sebészeti osztályvezetı fıorvosi feladatok mellett sebész szakorvosi feladatok ellátása.
Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására a 2003. évi LXXXIV. törv.
rendelkezései, illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú szakvizsga;
– minimum 10 év szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakmai kollégium ajánlása;
– tudományos munkában való jártasság;
– második klinikai szakvizsga megléte;
– laparoszkópos sebészetben való jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma;
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– érvényes mőködési engedély;
– kamarai tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevık részére a betekintési jogról.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal

betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy dr. Zámbó
László stratégiai igazgató nyújt, a 06 (37) 341-033 (101-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történı megküldésével (3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.).
vagy
– elektronikus úton a korhaz@askhatvan.hu E-mail címen keresztül
vagy
– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. Humánpolitikai irodában
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı 30 napon belül
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.
***
Albert Schweitzer Kórház-Rendelıintézet Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet SzülészetNıgyógyászat osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére.
Az alkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama:
A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
A szülészet-nıgyógyászati osztályvezetı fıorvosi feladatok mellett szülész-nıgyógyász szakorvosi
feladatok ellátása.
Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására a 2003. évi LXXXIV. törv.
rendelkezései, illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú szakvizsga;
– minimum 10 év szakmai tapasztalat – legalább 1– 3 év vezetıi tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakmai kollégium ajánlása;
– tudományos munkában való jártasság;
– második klinikai szakvizsga;
– laparoszkópos sebészetben való jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma;
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– érvényes mőködési engedély;
– kamarai tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevık részére a betekintési jogról.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy dr. Zámbó
László stratégiai igazgató nyújt, a 06 (37) 341-033 (101-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történı megküldésével (3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.).
vagy
– elektronikus úton a korhaz@askhatvan.hu E-mail címen keresztül
vagy
– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. Humánpolitikai irodában
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı 30 napon belül
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.
***
Albert Schweitzer Kórház-Rendelıintézet Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet Tüdıgondozó
gondozóvezetı fıorvos munkakör betöltésére.
Az alkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama:
A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
A tüdıgondozó gondozóvezetı fıorvosi feladatok mellett tüdıgyógyász szakorvosi feladatok ellátása.
Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására a 2003. évi LXXXIV. törv.
rendelkezései, illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú szakvizsga,
– minimum 10 év szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetıi tapasztalat,
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakmai kollégium ajánlása,
– tudományos munkában való jártasság,
– második klinikai szakvizsga megléte
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma,
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai vezetıi program,
– érvényes mőködési engedély,
– kamarai tagságot igazoló dokumentum,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevık részére a betekintési jogról.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30 nap
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy Dr.
Zámbó László stratégiai igazgató nyújt, a 06/37-341-033 (101-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történı megküldésével (3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.)
vagy
– elektronikus úton a korhaz@askhatvan.hu E-mail címen keresztül
vagy
– személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. Humánpolitikai irodában
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı 30 napon belül
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.
***
Albert Schweitzer Kórház-Rendelıintézet Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet Traumatológia
osztályvezetı fıorvos munkakör betöltésére.
Az alkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama:
A vezetıi megbízás határozott idıre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a traumatológia
osztályvezetı fıorvosi feladatok mellett traumatológus szakorvosi feladatok ellátása.
Munkabér és juttatások: a munkabér és a juttatások megállapítására a 2003. évi LXXXIV. törv.
rendelkezései, illetve egyéni megbeszélés alapján kerül sor.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakirányú szakvizsga;
– minimum 10 év szakmai tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakmai kollégium ajánlása;
– tudományos munkában való jártasság;
– második klinikai szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma;
– szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– érvényes mőködési engedély;
– kamarai tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában részt vevık részére a betekintési jogról.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstıl számított 30 nap.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Rosta Ildikó orvosigazgató, vagy dr. Zámbó
László stratégiai igazgató nyújt, a 06 (37) 341-033 (101-es mellék) telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az Albert Schweitzer Kórház címére történı megküldésével (3000 Hatvan,
Balassi Bálint u. 16.)
vagy
– elektronikus úton a korhaz@askhatvan.hu E-mail címen keresztül
vagy
Személyesen: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 16. Humánpolitikai irodában
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidıt követı 30 napon belül
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.
***
Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot hirdet az Egészségügyi Központ
– önállóan mőködı közintézet – intézményvezetıi állására, 1 éves idıtartamra, 2 órás részfoglalkoztatás
keretében.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elıélet; cselekvıképesség;
– magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy;
– magyar nyelv anyanyelvi szintő ismerete;
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintő végzettség;
– szakorvosi képesítés – a pályázat elbírálásánál elınyt élvez, ha a pályázó az alább felsorolt
szakterületek közül valamelyiknek szakorvosa:
– belgyógyász
– nıgyógyász
– laboráns szakorvos
– reumatológus
– bırgyógyász
– pszichiáter
– fizioterapeuta
– egészségügy (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítés;
– legalább 5 éves vezetıi gyakorlat (a fenntartó felmentést adhat e feltétel alól);
– a vezetıi megbízás 1 évre, 2013. augusztus 1. napjától, 2014. július 31-ig szól, amely többször
hosszabbítható;
– a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázathoz csatolni kell:
– 90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítványt;
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok közjegyzı által hitelesített másolatát;
– szakmai önéletrajzot;
– intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot;
– a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
– intézmény szakszerő és törvényes mőködésének biztosítása;
– munkáltatói jogok gyakorlása;
– költségvetés alapján az intézmény mőködéséhez szükséges feltételek biztosítása;
– az intézmény képviselete;
– valamint az intézmény szervezeti és mőködési szabályzatában kizárólagos hatáskörként
meghatározott egyéb feladatok ellátása.
Kinevezés: közalkalmazotti jogviszonyba szakorvosként, határozatlan idıre, 2 órás részfoglalkoztatás.
Vezetıi megbízás: határozott idejő, 2013. augusztus 1. napjától–2014. július 31. napjáig.
Kinevezés, illetmény megállapítás: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján.
Munkáltató: Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı-testülete.
Munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós, Kossuth L. u. 4. Egészségügyi
Központ.
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatokat postai úton kell benyújtani 2013. június 30-ig.
Amennyiben a határidı lejárta pihenınapra vagy munkaszüneti napra esik, úgy az azt követı munkanap
16 óráig.
A pályázat benyújtásának helye: postai úton: Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Bıdi Szabolcs
polgármesterhez címezve. 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálására a benyújtási határidıt követı soron
következı képviselı-testületi ülésen kerül sor. A sikertelenül pályázók az elbírálás határidejét követı 8
munkanapon belül – a pályázati anyaguk egyidejő visszaküldése mellett – értesítést kapnak.
A pályázat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján 2013. január 24-én jelent meg.
***
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház orvosigazgató (magasabb vezetı)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Napi 8 órában, orvosigazgatói beosztásban az orvosszakmai feladatok vezetése, irányítása, vagy, napi 4
órában az orvosigazgatói beosztással járó feladatok ellátása, és 4 órában a szakorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról

szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egyedi megállapodás (szolgálati lakást igény esetén
biztosítunk) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem;
– szakorvosi szakképesítés + egészségügyi menedzser diploma (amennyiben nem rendelkezik
egészségügyi menedzseri diplomával vállalja, hogy 3 éven belül megszerzi),;
– kórházi orvosvezetıi tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– a kórház szakmai profiljába illeszkedı további szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevık
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika fıigazgató nyújt, a 06 (47) 525302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történı megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot: 2013/02/01, valamint a beosztás megnevezését: „ORVOSIGAZGATÓ”.
– személyesen: Kerényi Erika fıigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Fıigazgató dönt, a véleményezı bizottság véleményének figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2013. február 8.;
– GYEMSZI honlapja – 2013. február 8.;
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2013. február 8.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Sürgısségi Betegellátó Osztály

osztályvezetı fıorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Szakorvosi munkakörben oxiológus vagy aneszteziológia intenzív terápiás szakorvosi feladatok
ellátása, a Sürgısségi Betegellátó Osztály mőködésének szakmai irányítása, ellenırzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egyedi megállapodás (szolgálati lakást, igény esetén
biztosítunk) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem;
– aneszteziológia-intenzív terápiás vagy oxiológus szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség;
– közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– kórházi orvosvezetıi tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevık
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika fıigazgató nyújt, a 06 (47) 525302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történı megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot: 2013/01/22 , valamint a beosztás megnevezését: „SÜRGİSSÉGI BETEGELLÁTÓ
OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETİ FİORVOS”.
– személyesen: Kerényi Erika fıigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,

Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a Fıigazgató dönt, a véleményezı bizottság
és a szakmai kollégium figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– GYEMSZI honlapja – 2013. február 4.;
– KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2013. február 4.;
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2013. február 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Sebészeti Osztály osztályvezetı
fıorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Szakorvosi munkakörben sebész szakorvosi feladatok ellátása, az Sebészeti Osztály mőködésének
szakmai irányítása, ellenırzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egyedi megállapodás (szolgálati lakást igény esetén
biztosítunk) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, sebészet szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség;
– közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– traumatológia szakorvosi szakvizsga, szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– kórházi orvosvezetıi tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat,;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevık

megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika fıigazgató nyújt, a 06 (47) 525302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történı megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot: 2013/01/22 , valamint a beosztás megnevezését: „SEBÉSZETI OSZTÁLY
OSZTÁLYVEZETİ FİORVOS”.
– személyesen: Kerényi Erika fıigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról az Fıigazgató dönt, a véleményezı
bizottság és a szakmai kollégium javaslatának figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– GYEMSZI honlapja – 2013. február 4.
– KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2013. február 4.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2013. február 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Csecsemı- és Gyermekosztály
osztályvezetı fıorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Szakorvosi munkakörben, csecsemı- és gyermekgyógyász szakorvosi feladatok ellátása, a Csecsemıés Gyermekosztály
mőködésének szakmai irányítása, ellenırzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egyedi megállapodás (szolgálati lakást, igény esetén
biztosítunk) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, csecsemı és gyermekgyógyász szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség;
– közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál.

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– kórházi orvosvezetıi tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevık
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika fıigazgató nyújt, a 06 (47) 525302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történı megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot: 2013/01/22, valamint a beosztás megnevezését: „CSECSEMİ ÉS
GYERMEKOSZTÁLY OSZTÁLYVEZETİ FİORVOS”.
– személyesen: Kerényi Erika fıigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a Fıigazgató dönt, a véleményezı bizottság
és a szakmai kollégium javaslatának figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– GYEMSZI honlapja – 2013. február 4.
– Közigállás honlapja – 2013. február 4.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2013. február 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Pszichiátriai Osztály
osztályvezetı fıorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Szakorvosi munkakörben pszichiátria szakorvosi feladatok ellátása, a Pszichiátriai Osztály
mőködésének szakmai irányítása, ellenırzése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egyedi megállapodás (szolgálati lakást igény esetén
biztosítunk) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– pszichiátria szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség.
– közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– kórházi orvosvezetıi tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevık
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika fıigazgató nyújt, a 06 (47) 525302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történı megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot: 2013/01/22, valamint a beosztás megnevezését: „PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY
OSZTÁLYVEZETİ FİORVOS”.
– személyesen: Kerényi Erika fıigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a Fıigazgató dönt, a véleményezı bizottság
és a szakmai kollégium javaslatának figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– GYEMSZI honlapja – 2013. február 4.
– KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2013. február 4.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2013. február 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

***
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Pszichiátriai Rehabilitációs
Osztály osztályvezetı fıorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Szakorvosi munkakörben pszichiátria szakorvosi feladatok ellátása, a Pszichiátriai Rehabilitációs
Osztály mőködésének szakmai irányítása, ellenırzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egyedi megállapodás (szolgálati lakást, igény esetén
biztosítunk) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, pszichiátria szakorvosi szakvizsga + 2 éven belül a pszichiátria rehabilitációs szakvizsga
megszerzése, amennyiben még nem rendelkezik vele;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség.
– közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– pszichiátria rehabilitációs szakvizsga;
– kórházi orvosvezetıi tapasztalat – legalább 1-3 év vezetıi tapasztalat;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevık
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika fıigazgató nyújt, a 06 (47) 525302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történı megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı

azonosító számot: 2013/01/22, valamint a beosztás megnevezését: „PSZICHIÁTRIAI
REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETİ FİORVOS”;
– személyesen: Kerényi Erika fıigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a Fıigazgató dönt, a véleményezı bizottság
és a szakmai kollégium javaslatának figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– GYEMSZI honlapja – 2013. február 4.;
– KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2013. február 4.;
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu–- 2013. február 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Krónikus Belgyógyászati
Osztály osztályvezetı fıorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Szakorvosi munkakörben, belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása, a Krónikus Belgyógyászati
Osztály mőködésének szakmai irányítása, ellenırzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egyedi megállapodás (szolgálati lakást,
igény esetén biztosítunk) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem;
– belgyógyász szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség;
– közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– kórházi orvosvezetıi tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat;
– tudományos tevékenység
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban,
– szakmai önéletrajz,
– szakmai vezetıi program,

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása,
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevık
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika fıigazgató nyújt, a 06 (47) 525302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történı megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot: 2013/01/22, valamint a beosztás megnevezését: KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI
OSZTÁLY OSZTÁLYVEZETİ FİORVOS.
– személyesen: Kerényi Erika fıigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a Fıigazgató dönt, a véleményezı bizottság
és a szakmai kollégium javaslatának figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– GYEMSZI honlapja – 2013. február 4.
– közigállás honlapja – 2013. február 4.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2013. február 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Radiológiai Osztály
osztályvezetı fıorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Szakorvosi munkakörben, radiológus szakorvosi feladatok ellátása, a Radiológiai Osztály mőködésének
szakmai irányítása, ellenırzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egyedi megállapodás (szolgálati lakást, igény esetén
biztosítunk) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, radiológus szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság;

– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség;
– közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga,
– kórházi orvosvezetıi tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat,
– CT leletezés – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– tudományos tevékenység
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetıi program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevık
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék,
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika fıigazgató nyújt, a 06 (47) 525302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történı megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot: 2013/01/22, valamint a beosztás megnevezését: „RADIOLÓGIAI OSZTÁLY
OSZTÁLYVEZETİ FİORVOS”.
– személyesen: Kerényi Erika fıigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a Fıigazgató dönt, a véleményezı bizottság
és a szakmai kollégium javaslatának figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– GYEMSZI honlapja – 2013. február 4.;
– KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2013. február 4.;
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2013. február 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház Laboratórium osztályvezetı
fıorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıre, legfeljebb 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Szakorvosi munkakörben, orvos laboratóriumi diagnosztikai szakorvosi feladatok ellátása, a
Laboratórium mőködésének szakmai irányítása, ellenırzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egyedi megállapodás (szolgálati lakást, igény esetén
biztosítunk) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, orvosi laboratóriumi diagnosztika szakorvosi szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség;
– közalkalmazotti jogviszony fennállása vagy létesítése a munkáltatónál.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– kórházi orvosvezetıi tapasztalat – legalább 1–3 év vezetıi tapasztalat;
– tudományos tevékenység.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes mőködési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részt vevık
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék;
– szakmai vezetıi program.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követıen azonnal
betölthetı.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika fıigazgató nyújt, a 06 (47) 525302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történı megküldésével (3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot: 2013/01/22, valamint a beosztás megnevezését: „LABORATÓRIUM
OSZTÁLYVEZETİ FİORVOS”.
– személyesen: Kerényi Erika fıigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Fıigazgató dönt, a véleményezı bizottság és a szakmai kollégium javaslatának
figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– GYEMSZI honlapja – 2013. február 4.
– KÖZIGÁLLÁS honlapja – 2013. február 4.
– Munkáltató honlapja: www.ujhelykorhaz.hu – 2013. február 4.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Rendelıintézet Szentgotthárd
intézményvezetıi (magasabb vezetı) beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama: 5 év.
A munkavégzés helye: Rendelıintézet Szentgotthárd (9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 18.).
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény
egyszemélyi felelıs irányítójaként ellátja az általános és szakmai vezetıi feladatokat.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl szóló
2003. évi LXXXIV. törvény, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz,
illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;
– orvostudományi egyetemi szintő végzettség és szakképzettség;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítés;
– legalább ötéves vezetıi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülı és
a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket;
– a pályázati feltételeként elıírt végzettséget , képesítést tanúsító okirat(ok) hiteles másolata;
– hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– vezetıi gyakorlat igazolása;
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggı kezeléséhez;
– a pályázó nyilatkozata a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történı tárgyalásáról;
– az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
– formája: postai úton

– címzése: Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal, Huszár Gábor elnök (9971 Szentgotthárd, Pf. 23.).
A beosztás betölthetıségének idıpontja: a képviselı-testület döntését követıen azonnal betölthetı.
A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendeletben meghatározott bizottság véleményének kikérését követıen Szentgotthárd Város
Önkormányzatának képviselı-testülete dönt.
A 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az elıírt képesítési feltétel és a vezetıi
gyakorlat megléte alól a fenntartó felmentést adhat.
A képviselı-testület fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 31.
Felvilágosítás: Dr. Gábor László irodavezetı; tel.: 06 (94) 553-021.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
– www.szentgotthard.hu – 2013. február 8.
– www.kozigallas.gov.hu – 2013. február 9.
***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban a
közeljövıben kialakításra kerülı Sürgısségi Osztályára megbízott vezetı fıorvosi állás betöltésére.
Pályázati feltétel:
– oxyológia és sürgısségi orvostan szakvizsga.
Elıny:
– jártasság ilyen munkahelyen való munkavégzésben
Feladata: a kialakítás alatt lévı osztály pályázati úton való elıkészítési munkálataiban való részvétel,
az osztály szakmai kivitelezése és mőködtetésre való elıkészítése, majd a mőködés megkezdése után
szakirányú képesítésének megfelelı szakorvosi tevékenység végzése, valamint az osztály munkájának
vezetése és irányítása.
Az osztály megnyitásáig a pályázatot elnyerı munkavállalót a Traumatológiai Osztályon, vagy az
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályon alkalmazzuk szakorvosként, megbízott sürgısségi
vezetıi beosztás ellátása mellett.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat;
– mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– OONYI könyv másolata
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– részletes szakmai önéletrajz;
– elıadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához.
Jelentkezési határidı: 2013. március 15.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül.

Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján is megtekinthetı 2013.
február 10-tıl.
A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515-470.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat mb. Sürgısségi osztályvezetı fıorvosi álláshelyre”.
***
Szent Kozma és
Damján
Rehabilitációs
Szakkórház
fıig.-ja
2026 Visegrád,
Gizella-telep

Rehabilitációs
O.
osztályvezetı
fıorvos

– általános orv. d.,
– mozgásszervi
rehabilitációs szv.
vagy orvosi rehabilitáció
vagy fizikális medicina
és rehabilitációs orvoslás
szakorvosa (az szv.
megszerzésétıl számított
legalább 5 éves igazolható
rehabilitációs sz.gy.) és az
alábbi szv.-k valamelyike:,
– belgyógyászati,
gastroenterológiai,
reumatológiai, traumatológiai,
neurológiai vagy ortopédiai
szv.,
– e: vez. jártasság,
– cs: részletes sz.ö.,
– iskolai v.-et igazoló okiratok
másolata,
– sz. vez.-i koncepció,
– tud. tev.,
– sz. továbbképzési
kötelezettség teljesítésének
igazolása,
– OONYI másolata,
– mőködési engedély,
– MOK tagsági igazolvány
másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– hozzájárulási nyilatkozat,
hogy a pályázat elbírálásában
részt vevık a pályázatot
megismerhessék

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra

– b: Kjt. figyelembe vételéve,
megegyezés szerint,
– utazáshoz költségtérítés
biztosítása,
– h: 2013. III.30.,
– jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő
közalkalmazotti jogviszony, 5
évre szóló, határozott idejő
vez.-i megbízással,
– az állás a pályázatok
elbírálása és a Szakmai
Kollégium véleményezése után
tölthetı be,
– pályázatok benyújtása: dr.
Huszár Sándor fıig.-hoz
személyesen vagy postai úton a
K. címére
(2026 Visegrád,
Gizella telep),
– információt ad:
Tıkés Anita
a 06 (26) 801-700/1340-es
telefonszámon,
– tájékozódni lehet
a K. honlapján:
www.visegradikorhaz.hu

A pályázatot
meghirdetı szerv
neve, címe

Munkahely és
Pályázati feltételek
munkakör megnevezése

Juttatások, egyéb
információk

Budapest
Pestlırinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. (1183
Budapest, Thököly út 3.) ügyvezetı igazgatója pályázatot hirdet:
– felnıtt háziorvosi (kártyaszám: 1600, privatizált formában is);
– allergológusi (részállás)
állás betöltésére.
Az alkalmazás módja és a bérezés megegyezés alapján történik.
A pályázatokat dr. Szebényi Attila orvosigazgató részére kérjük benyújtani.
Cím: 1183 Budapest, Thököly út 3., t.: 36 (1) 290-7209
E-mail: titkarsag@18euszolg.hu.
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Szabadegyháza
Község Ö.
Képv.-test.
2432
Szabadegyháza,
Kossuth u. 2.

háziorvos
– területi ellátási
kötelezettséggel,
közalkalmazotti
jogviszony keretében

mindkettıhöz:
– 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. szerinti képesítés és
az ott, valamint a
323/2011. (XII. 23.) Korm.
rend.-ben elıírt egyéb
feltételek,
– cs: v.-et, szakirányú
képzettséget igazoló
okiratok hiteles másolata,
– részletes sz.ö.,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.

mindkettıhöz:
– b: (közalkalmazotti
jogviszony esetén) Kjt.
szerint,
– h: 2013. III. 4.,
– e.h. 2013. III. 11.,
– az álláshely 2013.
IV. 1-jétıl tölthetı be,
– pályázatok benyújtása:
Schmitsek József
polgármesterhez
az Ö. címére

(2432 Szabadegyháza,
Kossuth u. 2.),
– a pályázatokkal
kapcsolatban érdeklıdni
lehet
a 06 (25) 509-571-es
telefonszámon a
polgármestertıl,
– további információ
a www.szabadegyhaza.hu
oldalon, valamint
a kozigallas.gov.hu oldalon
körzeti fogorvos
– területi ellátási
kötelezettséggel
Gyır-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye

Markhot Ferenc
Kórház
Eü. Szolgáltató
Nonprofit Kft.
3300 Eger,
Széchenyi u. 27–
29.

Csecsemı- és
gyermekgyógyászati
O.
csecsemı- és
gyermekgyógyász
szakorvos

– e: csecsemı és
gyermekgyógyász szv.
mindkettıhöz:
– orv. d.,
– szakorvosjelöltnek is,
– cs: érvényes mőködési
nyilvántartási igazolvány,
- részletes sz.ö.,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– nyilatkozat a pályázó
hozzájárulásáról ahhoz,
hogy a pályázatot
megismerhessék

Csecsemıgyermekgyógyászati
O.
neonatológus

– e: csecsemıés gyermekgyógyász,
valamint neonatológus szv.

mindkettıhöz:
– b: és lakás megbeszélés
szerint,
– h: a megjelenéstıl
számított 30. nap,
– az állás betöltésének
idıpontja: a pályázat
elbírálását követıen,
– pályázatok benyújtása: dr.
Főtı László ügyvezetı
részére postai úton,
– t: 06 (36) 411-444/2213

***
Lırinci Város Ö.
Képv.-test.
3021 Lırinci,
Szabadság tér 26.

Lırinci I. számú
(Mátravidéki Erımő)
körzet
háziorvos

– háziorvosi, házi
gyermekorvosi és
fogorvosi tev.-rıl szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rend.
11. § (1)–(2) bekezdés
szerinti képesítési
elıírásoknak való
megfelelés,
– az önálló orvosi tev.-rıl
szóló 2000. évi II.
törvényben, valamint a
323/2011. (XII. 23.) Korm.
rendeletben rögzített
mőködési jog megszerzése,
– MOK tagság,
– büntetlen elıélet,
– cs: 30 napnál
nem régebbi e.b.,
– részletes személyi és
sz.ö.,
– orv. d.-t és szv.-t igazoló
dokumentumok másolata,
– mőködési jogról szóló
határozat, biz.-ok
másolata,
– OONYI másolata
(OONY-ba vételrıl),
– MOK tagsági
igazolvány,
– nyilatkozat a pályázat
elbírálásában részt vevık
iratbetekintési jogáról,
– nyilatkozat nyílt/zárt ülés
tartásáról

– alkalmazás: vállalkozási
jogviszonyban,
– 3 szobás összkomfortos
szolg. lakás a rendelıvel
egybeépítve és a garázs is
biztosított, vagy
– közalkalmazotti
jogviszonyban: illetmény
és a juttatások alapja: Kjt.,
– h: a megjelenéstıl
számított 30. nap

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Jászfényszaru Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet a területi ellátási
kötelezettséggel mőködı III. számú egészségügyi alapellátási körzet háziorvosi feladatainak
vállalkozási formában történı ellátására, határozatlan idıre.
Munkakör és munkahely megnevezése:
– általános háziorvosi tevékenység az 5126 Jászfényszaru, Deák Ferenc u.1. szám alatti háziorvosi
rendelıben;
– az III. számú felnıtt háziorvosi körzethez tartozó utcák lakosságának ellátása (az egészségügyi
alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 23/2005. (XII. 1.) önkormányzati rendeletben foglaltlak

szerint, a 14 év feletti lakosság száma kb. 1400 fı);
– a tevékenység az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirıl szóló 2003. évi LXXXIV.
törvény 7. § (2) bekezdés szerinti valamely vállalkozás formájában látható el.
A tevékenység végzésének formája: területi ellátási kötelezettség mellett, vállalkozási formában.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elıélet;
– az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ában elıírt képesítés;
– a praxis vállalkozási formában történı mőködtetése;
– a jogszabályban elıírt egyéb feltételek biztosítása;
– „B”kategóriás jogosítvány;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázathoz csatolandó mellékletek:
– egészségi alkalmasság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– a fenti jogszabályok szerinti szakképesítést igazoló okiratok másolata;
– igazolás mőködési nyilvántartásba vételrıl;
– a mőködtetési jog meglétét igazoló dokumentum másolata vagy igazolás a mőködtetési jog
megszerzése feltételeinek fennállásáról;
– vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok (egyéni vállalkozói igazolvány, illetve létesítı okirat,
cégbírósági bejegyzést igazoló okirat) másolata;
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– pályázó nyilatkozata, hogy nyertessége esetén a mőködési engedély kiadásához szükséges feltételeket
teljesíti;
– pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintı kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.
Beadási határidı: a megjelenéstıl számított 45. nap.
Elbírálási határidı: a benyújtási határidı lejártát követı képviselı-testületi ülés.
A körzet elfoglalásának ideje: az önkormányzat döntését követıen, az egészségügyi szakigazgatási
szerv engedélyének beszerzése és az egészségbiztosítási pénztárral történı szerzıdéskötés utáni teljes
hónap elsı napja.
A pályázat elbírálása során elınyben részesül az az orvos, aki:
– Jászfényszarun lakik, dolgozik;
– Jászfényszaruban kíván letelepedni;
– háziorvosi ellátás területén szakmai tapasztalattal rendelkezik.
A pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen, 1 eredeti és 1 másolati példányban Gyıriné dr.
Czeglédi Márta polgármesternek (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.). A zárt borítékra kérjük ráírni:
„háziorvosi pályázat”.
Egyéb közlendık: a nyertes háziorvos részére az önkormányzat szolgálati lakást, tárgyi
minimumfeltételeknek eleget tevı rendelıt, valamint nagyobb összegő egyszeri letelepedési támogatást
biztosít; melyrıl érdeklıdni az alábbi elérhetıségeken lehet. Az önkormányzat fenntartja a jogot a
pályázat érvénytelenné nyilvánítására.
További felvilágosítás kérhetı: Gyıriné dr. Czeglédi Márta polgármestertıl (5126 Jászfényszaru,

Szabadság tér 1.)
Tel: 06 (57) 522-170 /101, e-mail: jaszfenyszaru1@vnet.hu.
Komárom-Esztergom megye
A Tatabányai Szent Borbála Kórház Fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban
betölthetı álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvıbeteg Osztályra:
Belgyógyász-gastroenterológus, Belgyógyász-kardiológus, Belgyógyász-haematológus, Szemész,
Szülész-nıgyógyász, Aneszteziológus, Neurológus, Fül-orr-gégész, Tüdıgyógyász, Pszichiátriai
szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
Radiológus szakvizsgával rendelkezı szakorvos részére.
Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk.
Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetık
(szabadfoglalkozás, vagy vállalkozás):
Szájsebész heti 18 órában
Várjuk továbbá rezidensek jelentkezését az alábbi szakmákra:
Belgyógyászat-Gastroenterológia, Fül-orr-gégészet, Neurológia, Nukleáris medicina, Radiológia,
Szülészet-nıgyógyászat, Tüdıgyógyászat, Pszichiátria.
Valamennyi pályázathoz:
Bérezés: Kjt. illetve megegyezés szerint.
A Gastroenterológus, kardiológus, haematológus, neurológus, tüdıgyógyász, radiológus,
aneszteziológus, pszichiáter szakmákra jelentkezıknek béren kívüli juttatást biztosítunk.
Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelı szakorvosi
tevékenység végzése.
A pályázatokra szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk szakvizsga elıtt állókat is.
A jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat,
– mőködési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása,
– kamarai tagság igazolása,
– OONYI könyv másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– részletes szakmai önéletrajz,
– elıadások, publikációk listája,
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevık betekintési jogához.
Jelentkezési határidı: 2013. március 15.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázati felhívás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján is megtekinthetı 2013.
február 10-tıl.

A pályázati anyagot az Orvos igazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06-34/515-470.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”, illetve „Pályázat rezidensi
álláshelyre”.
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Az Önkormányzati Kórház Sárvár (9600 Sárvár, Rákóczi u. 30.) fıigazgatója pályázatot hirdet
közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyre:
rehabilitációs orvos
pszichiátriai orvos
A pályázatra elsısorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de jelentkezhetnek szakorvosi képesítést
megszerezni tervezı orvosok vagy rezidensek is.
A jelentkezéshez csatolni kell:
– végzettséget igazoló okmányok másolatát;
– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozatot;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
– részletes szakmai önéletrajzot;
– MOK tagság igazolását.
Elıny:
– több éves szakmai gyakorlat, balesetsebész, reumatológus szv.
Jelentkezési határidı: 2013. március 30.
A pályázat elbírálása a benyújtást követı 15 napon belül.
Az állás az elbírálást követıen azonnal betölthetı.
A pályázati anyagot Vancsura Miklós fıigazgató címére kell benyújtani (Önkormányzati Kórház
Sárvár, 9600 Rákóczi u. 30.).
A KIH honlapján publikálás idıpontja: 2013. február 20.
Veszprém megye

A balatonfüredi Állami Szívkórház fıigazgatója pályázatot hirdet orvosi állás betöltésére, Kardiológiai
Rehabilitációs Osztályra.
Elsısorban azoknak az orvosoknak a jelentkezését várjuk, akik a diploma megszerzése után letöltötték
a két éves rezidensi gyakorlatot vagy belgyógyász vagy kardiológus vagy orvosi rehabilitáció
kardiológiából szakvizsgával rendelkeznek.
A kinevezés határozatlan idejő, közalkalmazotti jogviszonyban orvos vagy szakorvos munkakörre szól.
Pályázati feltétel:
– orvosi diploma, belgyógyász vagy kardiológus vagy orvosi rehabilitáció kardiológiából szakvizsga;
– idegen nyelvtudás.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítványok másolata;
– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Feladat: Kardiológiai Rehabilitációs Osztályon végzendı orvosi tevékenység.
Illetmény, juttatások: a Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Pályázati határidı: a megjelenést követı 30. nap. [Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)
honlapján való megjelenéstıl].
A pályázat benyújtása: Prof. Dr. Veress Gábor fıigazgatónak, Állami Szívkórház 8230 Balatonfüred,
Gyógy tér 2.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60. nap.
Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KIH honlapja 2013. február 27-tıl.
Zala megye

Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra
A pályázatot meghirdetı
szerv neve, címe

Munkahely és munkakör
megnevezése

Pályázati
feltételek

Juttatások, egyéb
információk

Poroszló Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet a poroszlói I-es Védınıi körzetben megüresedett védını munkakör
betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A munkavégzés helye: Heves megye, 3388 Poroszló, Bajcsy-Zsilinszky út 18.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a területi védınıi és az iskola-egészségügyhöz
kapcsolódó védınıi feladatok ellátása Poroszló I. körzet közigazgatási területén.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– fıiskola, védını;
– büntetlen elıélet;
– cselekvıképesség.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– védınıi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.
Egyéb elıny a munkakör betöltéséhez: pályakezdı.
A jelentkezéshez csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakirányú felsıfokú végzettséget igazoló okirat másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetıségének idıpontja: a munkakör legkorábban 2013. május 2. napjától tölthetı
be.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idıre szól,
újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) 21/A § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidı kikötésével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 15.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Poroszló Község polgármesteréhez kell benyújtani
(székhelye: 3388 Poroszló, Fı út 6.).
A pályázattal kapcsolatban bıvebb információ Szabó Lászlóné körjegyzıtıl kérhetı a 06 (36) 553-041es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 24. (a pályázat benyújtási határidejét követı soron
következı képviselı-testületi ülés).
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)
honlapon 2013. február 11., Poroszlói Újság 2013. február, március havi számaiban.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.poroszlo.hu honlapon szerezhet.
***
Rozsály Községi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot hirdet Rozsály – Zajta községekben
területi védınıi feladatok ellátására, védınıi munkakör közalkalmazotti formában történı betöltésére.
Védını mőködési területe: Rozsály és Zajta községek közigazgatási területe.

Pályázati feltételek:
– egészségügyi fıiskola védınıi szakán szerzett fıiskolai végzettség;
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség.
A pályázathoz csatolandó:
– diploma hiteles másolata;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai program;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy
– a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez
hozzájárul;
– a pályázati anyagot az eljárásban részt vevık megismerhetik;
– kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen a zárt ülés tartását;
– nem áll cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
Juttatások: Kjt. szerinti bérezés.
– szükség esetén a lakáskérdés megoldható.
Információk:
– a benyújtási határidı: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapon történı közzétételtıl
számított 15 napon belül (2013. március 5.)
– elbírálási határidı: a határidı lejártát követı képviselı-testületi ülés;
– az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követı hónap elsı napjától;
– a munkaviszony idıtartama: határozatlan idejő (3 hónap próbaidıvel);
– a pályázatról érdeklıdni lehet. Sztolyka Zoltán polgármestertıl, t.: 06 (44) 368-136.
Egyéb: a pályázat benyújtható: „PÁLYÁZAT VÉDİNİI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE” címzető
borítékban, 1 példányban.
Cím: Rozsály Községi Önkormányzat polgármesterének 4971 Rozsály, Kossuth u. 21/A
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a beérkezett pályázatok formai
szempontból történı vizsgálatára és bírálatára.
Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött
vezetıi és egyéb állásokra
A pályázatot meghirdetı
szerv neve, címe

Munkahely és munkakör
megnevezése

Pályázati
feltételek

Juttatások, egyéb
információk

Orosháza Város Polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.
§ alapján pályázatot hirdet Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Szolgáltató
Egység szervezeti egység vezetı (magasabb vezetı) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidı.
A vezetıi megbízás idıtartama:
A vezetıi megbízás határozott idıre, 1 évig szól.

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Teréz utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Gazdasági vezetıi feladatok ellátása. Az intézmény gazdálkodási, pénzügyi feladatainak irányítása.
Költségvetés- tervezés, elıirányzat módosítás, pénzügyi beszámoló, statisztikai jelentések, pénzügyi
adatszolgáltatás. Munkaerı-gazdálkodás, számviteli elıírások betartásának ellenırzése, szabályzatok
aktualizálása. Továbbá: a szolgáltató egység irányítása (gazdasági, mőszaki, higiénés csoport, konyha).
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsıoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói, vagy államháztartási
mérlegképes könyvelıi szakképesítés, vagy ezzel egyenértékő szakképesítés;
– legalább 3 év vezetıi gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások);
– ECDL;
– „B” kategóriás jogosítvány;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– büntetlen elıélet, cselekvıképesség;
– rendelkeznie kell a könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásba vételérıl szóló igazolvánnyal és a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– költségvetési intézményben szerzett szakmai tapasztalat;
– kimagasló szintő teherbíró és együttmőködési képesség.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintő szervezıkészség, kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget igazoló okiratok;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– könyvviteli tevékenységre jogosultak nyilvántartásba vételi igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör legkorábban 2013. április 2. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vaszkán Erzsébet nyújt, a 09 (70) 953-5291-os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Orosháza Város Polgármestere címére történı megküldésével (5900
Orosháza, Szabadság tér 4-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplı
azonosító számot: Tk.135/2013. , valamint a munkakör megnevezését: szervezeti egység vezetı.
– személyesen: Orosházi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárság, Békés megye, 5900 Orosháza,
Szabadság tér 4-6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Eseti Bizottság javaslata alapján Orosháza Város
Polgármestere dönt. A pályáztató a pályázati kiírás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.oroshaza.hu;
– Orosházi Élet.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a közalkalmazotti jogviszony létrehozása 3
hónap próbaidı kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.oroshaza.hu honlapon szerezhet.
***
Az Önkormányzati Kórház Sárvár (9600 Sárvár, Rákóczi u. 30.) fıigazgatója pályázatot hirdet
közalkalmazotti jogviszonyban betölthetı álláshelyre: logopédus.
A jelentkezéshez csatolni kell:
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– mőködési nyilvántartás érvényesítésérıl szóló határozat;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– részletes szakmai önéletrajz.
Elınyt jelent:
– felhasználó szintő számítógépes ismeret;
– társalgási szintő idegen nyelv ismerete (angol, német);
– szakmai tapasztalat.
Jelentkezési határidı: 2013. március 30.
A pályázat elbírálása a benyújtást követı 15 napon belül lesz.
Az állás az elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A KIH honlapján való publikálás idıpontja: 2013. február 20.
A pályázati anyagot Vancsura Miklós fıigazgató címére kell benyújtani (Önkormányzati Kórház,
Sárvár, 9600 Sárvár, Rákóczi u. 30.)
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oklevéltıl függıen – magyar hatósági bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek megfeleltetés igazolása.
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