Általános tudnivalók
hatályos: 2013.09.30 –

2013. EüK. 14. szám
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 levélben (1051
Budapest, Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy emailben (eszerk@emmi.gov.hu).
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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A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet klinikai központ fınıvér pozíció
betöltésére.
A közalkalmazotti munkakör megnevezése: egészségügyi menedzser.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idıtartamú közalkalmazotti jogviszony.
A vezetıi megbízás idıtartama: a vezetıi megbízás határozott idıtartamra, 2014. január 1. napjától
2017. december 31. napjáig érvényes.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidıs, heti 40 óra.
A munkavégzés helye: Szeged, Tisza Lajos körút 107.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: képzettségének, végzettségének megfelelıen kinevezett
munkakör szerint.
A vezetıi megbízással járó lényeges feladatok: a Klinikai Központ általános elnökhelyettes
közvetlen irányítása mellett
a Klinikai Központ által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása,
ennek keretében különösen:
– a Klinikai Központ ápolási dokumentáció szabályszerő vezetésének, a dokumentáció szakmai
tartalmának felügyelete;
– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése;
– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közremőködés;
– a betegjogi képviselıvel való kapcsolattartás;
– a Klinikai Központ higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése a Kórházhigiénés Osztály
vezetıjének egyetértésével;
– koordinálja a betegellátó egységek (klinikák/intézetek/központi diagnosztikai egységek), illetve a
járóbeteg ellátó részlegek szakdolgozóinak munkáját a fınıvérek, fıápolók, illetve vezetı
asszisztensek útján;
– felügyeli a dietetikai szolgálatot, a szociális munkások munkáját;

– irányítja, értékeli, ellenırzi a szakdolgozók vezetıi által végzett ápolásszervezési tevékenységet;
– koordinálja a betegápolási tevékenység vonatkozásában a minıségbiztosítási tevékenységet;
– gondoskodik az intézeti ápolási protokollok elkészítésérıl, kiadásáról, gyakorlatban történı
bevezetésérıl;
– gondoskodik a jobb, kulturáltabb betegellátó eszközök, valamint az ápolási munkát könnyítı
korszerő eszközök alkalmazásáról, kezdeményezi a beszerzésüket, elkészíti a fejlesztési tervet;
– a GMF Klinikai Gazdasági Hivatallal együttmőködve felügyeli a klinikai textilforgalmat;
– a GMF Klinikai Gazdasági Hivatallal együttmőködve felügyeli a betegélelmezést;
– gondoskodik a hatályos jogszabályok és intézményi szabályzatok egészségügyi szakdolgozókra
vonatkozó elıírásainak végrehajtásáról, a klinikai/intézeti gyakorlatokra érkezı hallgatókkal
kapcsolatos elıírások végrehajtásáról, ellenırzi ezek érvényre jutását, kapcsolatot tart a küldı
intézményekkel;
– közremőködik az egészségügyi szakdolgozók munkaköri leírásának elkészítésében;
– megszervezi az egészségügyi szakdolgozók nyilvántartását, az ezzel kapcsolatos egyéb teendıket,
segíti és ellenırzi az ápolásoktatók munkáját;
– a Klinikai Központ ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott
egészségügyi dolgozók szak- és továbbképzésének biztosítása és felügyelete, a szakdolgozói szak- és
továbbképzésben a Klinikai Központ Régióközpont szerepének képviselete;
– kezdeményezés és részvétel a szakdolgozói humánerıforrás fejlesztését szolgáló intézkedések és
programok kidolgozásában és végrehajtásában;
– kezdeményezés és részvétel az ápolói munka fejlesztését szolgáló pályázatok benyújtásában és
megvalósításában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a SZTE Kollektív Szerzıdés rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– ápoló (egyetemi vagy fıiskolai) végzettség;
– egészségügyi menedzser vagy egészségügyi menedzsment szakirányon szerzett végzettség;
– belsı auditor végzettség;
– legalább 20 éves szakmai tapasztalat fekvı-, és járóbetegellátásban;
– legalább 15 év intézetvezetı ápolóként, ápolásvezetésben szerzett tapasztalat;
– Szegedi Tudományegyetemen fennálló közalkalmazotti jogviszony;
– széleskörő MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek;
– az új moduláris szakképzésben szerzett oktatói tapasztalat;
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elıélet.
A Klinikai Központ fınıvér pozíció betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrıl
szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– EU-s pályázatban való részvétel;
– közbeszerzési eljárásban szerzett tapasztalat;
– angol nyelv tárgyalási szintő ismerete.
Elvárt kompetenciák:

– vezetıi készség, képesség, vezetıi kvalitások megléte;
– kiváló kommunikációs képesség;
– terhelhetıség, együttmőködési készség;
– stratégiai és rendszerszemlélet az egészségügyi ellátás szervezésében.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– motivációs levél;
– pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– pályázó vezetıi koncepciójáról, terveirıl szóló összefoglalója;
– végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, illetve nyelvtudást igazoló okiratok másolatai,
szakmai, illetve vezetıi gyakorlatot igazoló okmányok (munkáltatói igazolások);
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban részt vevık a pályázati anyagát
megismerhetik;
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat elnyerése esetén a jogszabályban elıírt
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pozíció betölthetıségének idıpontja: 2014. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
– a pályázatokat nyomtatott formában és elektronikusan is meg kell küldeni Halász-Szabó Ágnes
humánpolitikai vezetı részére a SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ HR Csoport Szeged,
Tisza L. krt. 107. 106. szoba, valamint a halasz.szabo.agnes@med.u-szeged.hu e-mail címre.
A pályázatok elbírálásának határideje: a beadott pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója
legkésıbb a pályázati határidı lejártát követı harminc napon belül dönt.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– SZTE honlapja 2013. szeptember 11.
– SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ honlapja 2013. szeptember 11.
– www.kszk.gov.hu 2013. szeptember 17.
***

Fejér Megyei Szent
György Egyetemi
Oktató K.
fıig.-ja
8000
Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 3.

Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktató
K.
Higiénés O.
osztályvezetı fıorvos
– határozatlan idejő
szakorvosi közalkalmazotti
jogviszonyban és 5 évre
szóló határozott idejő

– orv. d.,
– megelızı orvostan
és népegészségtan
és infektológia szv.,
– vez.gy., min. 5 év,
– büntetlen elıélet,
– e: összetett,
széleskörő rálátás a
K.-higiéné és infekció

– b: megállapodás
szerint,
– h: 2013. X. 24.,
– közzététel a
http/www.ksz.gov.hu
portálon: 2013. X. 2.,
– az állás betölthetı:
a pályázat elbírálását
követıen azonnal

vezetıi megbízással

kontroll területre,
kl.-ai infektológiai
gy.,
– cs: részletes sz.ö.,
– sz. elképzelések,
vez. koncepció,
– iskolai v.-et igazoló
okiratok másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– nyilatkozat arról,
hogy
a bírálatban részt
vevık megismerhetik
a pályázatot

(a pályázati eljárás
lefolytatása az ide
vonatkozó rendelet
szerint történik),
– pályázatok benyújtása:
dr. Csernavölgyi István
fıig.-hoz a K. címére
(8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 3.),
– érdeklıdni lehet: dr.
Reiber István orv.-Ig.-tól
a 06 (22) 535-683-as
telefonszámon
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A Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) pályázatot hirdet az alábbi osztályokra:
Krónikus Belgyógyászati Osztály I.
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
osztályvezetı (szakorvos) állás betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31. (a KIH honlapján 2013. október 1-jén kerül
publikálásra).
Az állás 2013. november 15-tıl határozott idıre 2018. november 14-ig betölthetı. Érdeklıdni: Dr.
Nyári Ildikó fıigazgatónál
a 06 (88) 521-124-es telefonszámon.
Pályázati feltétel:
– legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, vezetıi tevékenység.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– MOK tagságot igazoló kártya másolata;
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék;
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot a bírálatban részt vevık
megismerjék, véleményezzék.
A pályázatot a Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) címére, Dr. Nyári Ildikó
fıigazgatóhoz lehet benyújtani.

***
A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. (1095 Budapest,
Mester u. 45.) pályázatot hirdet orvosigazgató munkakör betöltésére.
Munkahely megnevezése: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedıen Közhasznú
Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Mester u. 45.)
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– Irányítja a járóbeteg-szakellátási, alapellátási egységeket.
– Gondoskodik a szervezeti egységek vezetıi számára a feladatok pontos megfogalmazásáról és
ismertetésükrıl.
– Segíti és ellenırzi a szakmai feladatok végrehajtását, gondoskodik a szakmai feltételek
biztosításáról.
– Értékeli a járóbeteg-szakellátási szervezeti egységek munkáját, ellenırzi mőködésük körülményeit,
feltételeit.
– Ellenırzi, beszámoltatja a járóbeteg-szakellátásban érintetteket.
– Megvizsgálja, ellenırzi a szolgálat teljesítményjelentéseit.
– Irányítja, felügyeli és ellenırzi a rendelések közötti együttmőködést és munkamegosztást, valamint a
munkafegyelem megtartását.
– Kapcsolatot tart az alapellátás és a szakellátás munkahelyei között
A munkakör 2013. december 1-jétıl tölthetı be.
A jogviszony idıtartama: határozott, 5 éves idıtartamra szól
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– szakorvosi képzettség;
– öt év gyakorló orvosi tevékenység;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési
szakon szerzett képesítés;
– hároméves vezetıi gyakorlat.
Elınyt jelent:
– Budapest Fıváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata által mőködtetett egészségügyi
intézményrendszer ismerete;
– alapellátás és járóbeteg-ellátás szervezésében és vezetésében való jártasság;
– rendelıintézeti igazgatási tapasztalat.
Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
– végzettséget igazoló okiratok;
– erkölcsi bizonyítvány;
– orvosigazgatói feladatok ellátására vonatkozó koncepció;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Juttatások, egyéb információk:
– bérezés: megegyezés szerint;
– jelentkezési határidı: a megjelenéstıl számított 30 nap;

– a pályázat benyújtásának módja: személyesen vagy postai úton
– a pályázat benyújtásának helye: A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedıen Közhasznú
Nonprofit Kft. Igazgatóság (1095 Budapest, Mester u. 45.)
– további információk: Dr. Kovács József ügyvezetı igazgató, 455-4570
***
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnokának pályázati felhívása a Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ Idegsebészeti Osztály osztályvezetı fıorvos munkakör ellátására.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történı végrehajtásról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet
a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Idegsebészeti Osztály, osztályvezetı fıorvos
munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:
Az Idegsebészeti Osztály osztályvezetı fıorvos feladata: az idegsebészeti osztály felelıs
vezetıjeként gyakorolja az idegsebészeti fekvıbeteg szakellátás (idegsebészet, traumatológia)
területén a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatában számára
biztosított jogköröket.
A munkakör közalkalmazottal tölthetı be.
Munkavégzés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ I. számú telephelye, 1134 Budapest,
Róbert Károly Krt. 44.
A munkakör betöltésének várható ideje: 2013. október 1.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elıélető, magyar állampolgár;
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– idegsebész szakorvosi képesítés;
– traumatológia szakorvosi képesítés;
– legalább 10 éves idegsebészeti szakorvosi gyakorlat;
– több éves vezetıi gyakorlat;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elnyerése esetén az osztályvezetı fıorvosi munkakör betöltésének feltétele a Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzat fontos és bizalmas
munkakörökre vonatkozó melléklete alapján a szükséges biztonsági feltételeknek való megfelelés,
melynek vizsgálata a kinevezést megelızıen nemzetbiztonsági ellenırzés lefolyásával történik.
A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az osztályvezetı fıorvosi
munkakörrel történı megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– egészségügyi szakmenedzser képesítés;
– igazolt oktatási és kutatási gyakorlat;
– tudományos minısítés;
– középfokú „C” típusú nyelvvizsga.
Kompetencia:
– csapatmunka, csapatépítı képesség,

– konfliktuskezelés, jó kapcsolatteremtı képesség
– önállóság, határozott fellépés
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
– osztályvezetı fıorvosi feladatkör ellátására vonatkozó elgondolást;
– az osztályvezetı fıorvosi munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést;
tanúsító okiratok közjegyzıvel hitelesített másolatait;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, mőködési engedély, valamint a kamarai tagsági igazolvány
másolatát;
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésıbb a pályázó meghallgatásáig
benyújtható;
– referenciákat;
– a pályázati anyag elektronikus formában.
Az osztályvezetı fıorvosi megbízás idıtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan idıtartamú
közalkalmazotti jogviszony jön létre, határozott idıtartamra szóló vezetıi megbízással.
Illetmény, juttatások:
Bérezés a Kjt. alapján a közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött megállapodás, valamint a
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: legkésıbb a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes
oldalán történı megjelenést követı 30. nap (a pályázat a KIH internetes oldalán 2013. szeptember 9én jelenik meg).
Amennyiben az a nap munkaszüneti nap, az azt követı munkanap 16.00-ig lehet benyújtani
személyesen, vagy postai úton.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Idegsebészeti
Osztály, osztályvezetı fıorvosi beosztására.”
A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Személy és
Munkaügyi Osztály,
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
***
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnokának pályázati felhívása a Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ Sürgısségi Betegellátó Centrum váltásvezetı fıorvosi
munkakör ellátására.
A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnoka, a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet
alapján pályázatot hirdet a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Sürgısségi Betegellátó
Centrum váltásvezetı szakorvos munkakörök (2 fı) ellátására az alábbi feltételekkel:
A szakorvosok feladata: A Sürgısségi Betegellátó Centrum váltásvezetı fıorvosaként
multidiszciplinális sürgısségi betegellátás végzése, az osztályon zajló munka koordinálása és a
rezidensek oktatásában való részvétel.
Munkavégzés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ I. számú telephelye, 1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 44.
A munkakör közalkalmazottal tölthetı be.
A munkakör betöltésének várható ideje: a pályázat elbírálását követıen azonnal, határozatlan idejő

kinevezéssel jön létre.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elıélet, magyar állampolgárság,
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– sürgısségi, oxyológiai, aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvosi végzettség,
– belgyógyász szakorvosi képesítés esetén intubációs és intenzív betegellátásban való jártasság
– munkaköri egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
– jártasság politraumatizált betegek ellátásában;
– sürgısségi osztályos vagy prehospitalis (OMSZ) gyakorlat;
– ALS, ITLS kurzuson való részvétel.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
– a munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok
közjegyzıvel hitelesített másolatait;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, mőködési engedély, valamint a kamarai tagság igazolásának
másolatát;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésıbb a pályázó meghallgatásáig
benyújtható;
– a pályázati anyag elektronikus adathordozón.
Illetmény, juttatások: Bérezés a Kjt. alapján a közalkalmazotti bértábla figyelembevételével kötött
megállapodás, valamint a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
A pályázat benyújtásának határideje: legkésıbb a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes
oldalán történı megjelenést követı 30. nap (a pályázat a „Közigállás” internetes oldalán 2013.
szeptember 17-én jelenik meg).
Amennyiben az a nap munkaszüneti nap, az azt követı munkanap 16.00-ig lehet benyújtani
személyesen, vagy postai úton.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Sürgısségi
Betegellátó Centrum, váltásvezetı fıorvosi beosztására”.
A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: Magyar Honvédség Honvédkórház Személy és Munkaügyi
Osztály, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
***
Budapest Fıváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselı-testülete (Budapest, 1145
Pétervárad utca 2.) 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 pályázatot hirdet a Zuglói Egészségügyi Szolgálat magasabb vezetıi
beosztásának betöltésére.
Beosztás, munkakör: igazgató fıorvos.
Vezetıi beosztás idıtartama: határozott idejő, 5 év.

Megbízás kezdı idıpontja: 2014. január 1.
Vezetıi beosztással járó lényeges feladatok: biztosítja a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jogszabályi
elıírásoknak megfelelı mőködtetését, az alapító okiratban meghatározottak betartását.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés;
– legalább ötéves vezetıi gyakorlat;
– cselekvıképesség;
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;
– büntetlen elıélet.
Illetmény és egyéb juttatások: munkabére az Mt. rendelkezéseinek megfelelıen, kölcsönösen
megállapított munkabér.
A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó részletes szakmai életrajzát;
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı
fejlesztési elképzeléssel;
– képesítést igazoló okiratok másolatát;
– ötéves vezetıi gyakorlat igazolását;
– a büntetlen elıéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatát a Képviselı-testület nyilvános vagy zárt ülésen
tárgyalja;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy megbízása esetén a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség vele
szemben nem áll fenn;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvıképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság
alatt;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31.
Pályázat benyújtásának módja: a pályázatot dr. Papcsák Ferenc polgármesternek címezve, postai
úton (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy személyesen Budapest Fıváros XIV. Kerület Zuglói
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálaton keresztül lehet benyújtani.
A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Zuglói Egészségügyi Szolgálat – magasabb vezetıi pályázat”.
A pályázat elbírálásának határideje: a Képviselı-testület november havi ülése.
A pályázattal kapcsolatban érdeklıdni lehet elektronikus úton: horvath.andrea@zuglo.hu.
***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgatója pályázatot hirdet osztályvezetı fıorvosi állás
betöltésére, Intézetünk Neurológiai és Stroke Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/fıorvos munkakörre és
határozott idejő vezetıi megbízásra szól.

Pályázati feltételek:
– neurológia szakvizsga;
– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett szakvizsga utáni gyakorlat;
– több éves klinikai gyakorlat akut felvételes neurológiai és stroke osztályon.
Elınyt jelent:
– tudományos munkásság vagy fokozat;
– neuroimmunológiai betegségek kezelésében való jártasság.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– szakmai koncepció;
– diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítványok másolata;
– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó
ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik;
– 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 az osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködtetése.
Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Pályázati határidı: a megjelenést követı 15 nap.
A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán fıigazgatóhoz, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143
Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60 nap.
Az állás legkorábban 2013. december 16-tól tölthetı be.
***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház fıigazgatója pályázatot hirdet osztályvezetı fıorvosi állás
betöltésére, Intézetünk Bırgyógyászati Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/fıorvos munkakörre és
határozott idejő vezetıi megbízásra szül.
Pályázati feltételek:
– bırgyógyászat szakvizsga;
– legalább tíz éves, a szakterülten szerzett gyakorlat;
– vezetıi gyakorlat;
– tudományos munkásság.
Elınyt jelent:
– allergológia és klinikai immunológia ráépített szakvizsga;
– tudományos fokozat.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz;

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– szakmai koncepció;
– diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítványok másolata;
– mőködési nyilvántartásról érvényes igazolás;
– kamarai tagsági igazolás;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó
ennek meglétéhez kötött munkakörben dolgozik;
– 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: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan mőködtetése.
Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Pályázati határidı: a megjelenést követı 30 nap.
A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán fıigazgató, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143
Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidı lejártát követı 60 nap.
Az állás betölthetı: a pályázat elbírálását követıen azonnal.
***
A Mohácsi Kórház pályázatot hirdet a Központi Anaesthesiologiai és Intenzív Osztályának
osztályvezetı fıorvosi vezetıi beosztás betöltésére. A Kjt. 20/B.§ (2) bekezdése alapján csak az kaphat
vezetıi megbízást, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejőleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetı.
A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidıre, határozatlan idıtartamra szól.
A vezetıi megbízás 5 éves határozott idıre szól.
Feladat: az anaesthesiologiai és intenzív therapias szakorvosi munkakörbe tartozó feladatok (járó- és
fekvıbeteg szakellátás) mellett ellátja az osztályvezetı fıorvosi feladatokat, így különösen vezeti,
irányítja, koordinálja és ellenırzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja a vezetése alatt álló dolgozók
szakmai felügyeletét, irányítja, koordinálja, ellenırzi tevékenységüket, a fıorvosi vizitet megtartja,
megszervezi a szakterület ügyeleti, készenléti rendjét, folyamatosan ellenırzi a szakterület
dokumentációit, ellátja az osztály mőködéséhez szükséges humánpolitikai és egyéb szervezési
feladatokat
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) szabályai, valamint a Kórház vezetıségével folytatott egyeztetések szerint.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– anaesthesiologiai és intenzív therapias szakvizsga;
– legalább 5 év anaesthesiologiai és intenzív therapias szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen elıélet.
Elınyt jelent:
– vezetıi tapasztalat.

A pályázathoz csatolandó:
– önéletrajz;
– motivációs levél;
– a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai;
– mőködési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolása;
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A beosztás betölthetıségének idıpontja: 2013. november 15.
Pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 15.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Kórház címére, Tompity
Judit nevére történı megküldésével (7700 Mohács, Szepessy tér 7.) vagy e-mailben a
minbiz@mohacskorhaz.hu e-mail címre. Kérjük a borítékon, illetve az e-mailben feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 67-49/2013, valamint a pályázat megnevezését:
osztályvezetı fıorvos.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A. §-ában, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történı végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltaknak megfelelıen.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 11.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
– Központi Személyügyi Portálon – nki.gov.hu – 2013. szeptember 9.
– Mohácsi Kórház hivatalos honlapján – www.mohacskorhaz.hu
***
A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) felvételt hirdet a
Sebészeti Osztály osztályvezetıi beosztás ellátására.
Az osztályvezetı beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejőleg sebész szakorvosi
munkakörbe kinevezhetı.
Munkaköri feladatok:
– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciáinak megfelelı munkavégzés a
munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
Megbízással ellátandó feladatok:
– Sebészeti osztály és a hozzátartozó járóbeteg szakrendelés vezetése és orvos-szakmai irányítása.
A jelentkezés feltétele:
– orvosi diploma;
– általános sebész szakorvosi képesítés;
– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat.
Elınyt jelent:
– tudományos fokozat vagy megszerzésének vállalása 2 éven belül.
A jelentkezéshez csatolandó:
– személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz;

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata;
– vezetıi koncepció;
– tudományos tevékenység jegyzéke;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata;
– MOK tagság igazolása;
– érvényes mőködési nyilvántartásának igazolásáról másolat;
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetık harmadik személlyel és a
jelentkezésben foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.
Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követıen, 2013. november 20. napjától betölthetı. Bérezés
és lakhatás támogatása megbeszélés szerint.
Pályázati határidı: 2013. október 15. napja. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) portálján
a pályázat publikálásra kerül 2013. szeptember 4. napján.
Jelentkezést a fenti címre dr. Muth Lajos fıigazgató-fıorvos részére lehet benyújtani.
***
A Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5– 7.) felvételt hirdet a
Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezetı beosztás ellátására.
Az osztályvezetı beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejőleg csecsemı- és
gyermekgyógyász szakorvosi munkakörbe kinevezhetı.
Munkaköri feladatok:
– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciáinak megfelelı munkavégzés a
munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
Megbízással ellátandó feladatok:
– Gyermekgyógyászati Mátrix Osztály és a hozzátartozó járóbeteg szakrendelés vezetése és orvosszakmai irányítása.
Jelentkezés feltétele:
– orvosi diploma;
– csecsemı és gyermekgyógyász képesítés;
– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat;
– tudományos fokozat.
Jelentkezéshez csatolandó:
– személyes adatok, részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata, vezetıi koncepció, tudományos tevékenység jegyzéke;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának
másolata;
– MOK tagság igazolása, érvényes mőködési nyilvántartásáról másolat;
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetık harmadik személlyel és a
jelentkezésben foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul.

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követıen 2013. november 20. napjától betölthetı.
Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint.
Pályázati határidı: 2013. október 15. napja. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) portálján
a pályázat publikálásra kerül 2013. szeptember 4. napján.
Jelentkezést a fenti címre dr. Muth Lajos fıigazgató-fıorvos részére lehet benyújtani.
Pályázati hirdetmények orvosi állásokra
A pályázatot
meghirdetı szerv
neve, címe

Munkahely és munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb
információk

Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Gyır-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Mátraderecske
Község Ö.
3246
Mátraderecske,
Hısök tere 12.

Mátraderecskei Széndioxid
Gyógygázfürdı
(MOFETTA)
(Mátraderecske,
Mátyás király u. 19/A)
belgyógyász szakorvos
Feladat:
– a széndioxid fürdıkezelésre

– általános orv. d.,
– belgyógyász szv.,
– cs: részletes sz.ö.,
– v.-et igazoló
okmányok másolata,
– mőködési
nyilvántartás
érvényesítésérıl

– b: megegyezés szerint,
– h: 2013. X. 15. de. 10
óra,
– a pályázat elbírálása a
h: napján,
– az állás az elbírálás
után azonnal betölthetı,
– az álláshely heti 40

jelentkezık általános
belgyógyászati kivizsgálása,
javallat, illetve ellenjavallat
megtétele,
– az I. sz. konferenciákon
való képviselete, elıadások
megtartása

szóló határozat,
– OONYI másolata

órás
m.-idejő foglalkoztatást
jelent,
– a m.-kör nyugdíjasként
is betölthetı,
– vállalkozói vagy
alkalmazotti
jogviszonyban,
– igény szerint szolg.
lakás biztosítható,
– pályázatok benyújtása:
a Mofetta 2003. Kft.,
3246 Mátraderecske,
Hısök tere 12. címre,
– a borítékra ráírandó:
„Pályázat belgyógyász
szakorvosi álláshelyre”,
– érdeklıdni
a 06 (36) 576-201, illetve
a 06 (30) 2044-184-es
telefonszánon Szınyiné
Tóth Zsuzsanna
ügyvezetı Ig.-tól lehet

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Vaszary Kolos K. Pszichiátria O.
2500 Esztergom, pszichiáter szakorvos
Petıfi S. u. 26–28. A m.-körbe tartozó lényeges
feladatok: az O. profiljába
tartozó szakorvosi feladatok
ellátása. (Biztosítva a fekvıés járóbeteg-ellátás sz.
egységét)

– orv. d.,
– pszichiáter szv.,
– büntetlen elıélet,
– cs: részletes sz.ö.,
– személyi és
foglalkoztatási
adatok,
– d., szv.biz.
másolata,
– érvényes e.b.,
– mőködési
nyilvántartás
igazolása,
– nyilatkozat arról,
hogy a pályázati
anyagot
az elbírálásban részt
vevık
megismerhetik, abba
beletekinthetnek

– b: Kjt. irányadásával,
– h: a megjelenéstıl
számított 30. nap,
– e.h.: a h:-t követı 3 m.nap,
– a közalkalmazotti
jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő
közalkalmazotti
jogviszony,
– megjegyzés:
amennyiben
a pályázó nem
a közalkalmazotti
jogviszony keretében
kíván dolgozni,
az I. biztosítani tudja
a vállalkozói
jogviszonyban történı
m.-végzés lehetıségét is,

és véleményezhetik

– a foglalkoztatás jellege:
teljes m.-idı,
– a m.-kör
betölthetıségének
idıpontja: az elbírálást
követıen azonnal,
– pályázatok benyújtása:
személyesen vagy postai
úton, a K. címére
(2500 Esztergom,
Petıfi S. u. 26–28.),
– a pályázattal
kapcsolatos további
információ
dr. Kanász Gábor Imre
fıig. fıorvostól kérhetı
a 06 (30) 948-5538-as
telefonszámon

***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház fıigazgatója pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban
betölthetı álláshelyekre az alábbi területre:
Fekvıbeteg Osztályra:
– belgyógyász, szülész-nıgyógyász, szemész, neurológus, fül-orr-gégész, tüdıgyógyász, sebész, és
pszichiátriai szakorvosok részére.
Járóbeteg, valamint diagnosztika területre:
– radiológus, orvosi laboratóriumi diagnosztikai szakvizsgával rendelkezı szakorvos részére.
Központi Laboratóriumunkban várjuk továbbá gyógyszerész, vagy klinikai biokémikus
szakvizsgával rendelkezık jelentkezését.
A közeljövıben kialakításra kerülı Sürgısségi Osztályra:
oxyológia és sürgısségi orvostan szakorvos, vagy olyan szakorvos részére, aki elhivatottságot érez a
szakma elsajátítása iránt.
Orvos szálláson garzonlakást biztosítunk.
Várjuk továbbá rezidensek jelentkezését az alábbi szakmákra:
fül-orr-gégészet, neurológia, szemész, nukleáris medicina, radiológia, orvosi laboratóriumi
diagnosztika, szülészet-nıgyógyászat, tüdıgyógyászat, pszichiátria.
Valamennyi pályázathoz:
Bérezés: megegyezés szerint.
Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésnek 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. október 30.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidıt követı 15 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követıen azonnal betölthetı.
A pályázati felhívás a KIH honlapján is megtekinthetı 2013. szeptember 10-tıl.
A pályázati anyagot az Orvosigazgatói Titkárságra (a fentiekben megjelölt másolatokkal,
önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani. (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06 (34) 515470.
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
Veszprém megye
A Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) pályázatot hirdet az alábbi osztályokra:
Sürgısségi betegellátó Osztály
Csecsemı-gyermekgyógyászati Osztály
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
Belgyógyászati Osztály
Baleseti Sebészeti Osztály
Sebészeti Osztály
Infektológiai Osztály
Pathologiai Osztályra

orvosi állás betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31. (a közigállások honlapján 2013. október 1jén kerül publikálásra).
Az állás 2013. október 1-jétıl betölthetı. Érdeklıdni: dr. Nyári Ildikó fıigazgatónál a 06 (88) 521124-es telefonszámon.
A pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– MOK tagságot igazoló kártya másolata;
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék.
A pályázatot a Magyar Imre Kórház címére (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.), Dr. Nyári Ildikó
fıigazgatóhoz lehet benyújtani.
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 Ö.
3338
Poroszló,
Fı út 6.

Védınıi Szolgálat
II-es körzet
(3388 Poroszló,
Bajcsy-Zsilinszky út
18.)
védını
Feladatok:
– a területi védınıi és
az iskola-eü.-höz
kapcsolódó védınıi
feladatok ellátása
Poroszló II. körzet
közigazgatási
területén

– fıiskola védınıi
szakán szerzett d.,
– büntetlen elıélet,
cselekvıképesség,
– e: felhasználói szintő
MS Office (irodai
alkalmazások),
– pályakezdınek,
– cs: részletes sz.ö.,
– szakirányú felsıfokú
v.-et igazoló okirat
másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– pályázó nyilatkozata
arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt
személyes adatainak
a pályázati eljárással
összefüggı
kezeléséhez hozzájárul

– b: Kjt. irányadásával,
– h: 2013. X. 21.,
– a közigállás publikálási idıpontja:
2013. IX. 10.,
– e.h.: a h: lejárt követı
Képv.-test. ülésen
(2013. X. 30.),
– a közalkalmazotti jogviszony
idıtartama: határozatlan idejő
közalkalmazotti jogviszony, újonnan
létesített jogviszony esetén – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
21/A. § (4) bekezdésében foglaltak
kivételével – 3 hónap próbaidı
kikötésével
– a foglalkoztatás jellege: teljes m.idı,
– a m.-kör legkorábban 2013. XI. 4.
napjától tölthetı be,
– a pályázati kiírással kapcsolatosan
további információt Szabó Lászlóné
nyújt a 06 (36) 553-041-es

telefonszámon,
– pályázatok benyújtása: postai úton,
az Ö. címére (3388 Poroszló, Fı út
6.),
– a pályázati kiírás további
közzétételének helye, ideje: Poroszlói
Újság – 2013.
IX. 23., www.poroszlo.hu – 2013. IX. 23.
– a munkáltatóval kapcsolatban
további információ
a www.poroszlo.hu honlapon
szerezhetı,
– a pályázati kiírás közzétevıje a
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
(KIH), a pályázati kiírás a munkáltató
által a KIH részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv
felel

