Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, illetve egyetemi intézményekben betölthető
egyéb állásokra
hatályos: 2013.10.24 A pályázatot meghirdető
szerv neve, címe

Munkahely és munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgató főorvosa a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. §-a
alapján pályázatot hirdet az Érsebészeti Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői
megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Érsebészeti Profilon a profil szakmai
munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltétel:
– sebész szakvizsga;
– érsebész szakvizsga;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
A pályázathoz csatolandó:
– fényképes szakmai önéletrajz (kézzel írott formában is);
– orvosi diploma és szakvizsga bizonyítványok másolatai;
– szakmai, vezetői koncepció;
– erkölcsi bizonyítvány;
– határozat a működési nyilvántartásba vételről;
– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglaltak közölhetők harmadik személlyel és a
pályázatban szereplő személyes adatokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.
Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján
történő 2013. október 22-ei megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.

Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal.
A pályázatot Prof. Dr. Bedros J. Róbert PhD. főigazgató főorvos, főtanácsos részére kell
benyújtani.
Cím: 1115 Budapest, Tétényi út 12–16.
***
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának
Szülészeti-nőgyógyászati osztálya munkatársat keres osztályvezető főorvos munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben
meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szülészet-nőgyógyászat szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599700/2119-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza,
Szent István utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 75/2013, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2013. október 1.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának
Kórbonctani-Kórszövettani osztálya munkatársat keres vezető asszisztens munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben
meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, egészségügyi hisztokémiai-immunhisztokémiai szakképzettség;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599700/2119-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza,
Szent István utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 68/2013, valamint a munkakör megnevezését: vezető asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2013. szeptember 27.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Északi pólusának
Központi műtője munkatársat keres vezető szakasszisztens munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház u. 2–4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Az SZMSZ-ben
meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, egészségügyi;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– szakmai önéletrajz;

– motivációs levél;
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata;
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 4.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599700/2119-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza,
Szent István utca 68.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 69/2013, valamint a munkakör megnevezését: vezető szakasszisztens.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján: 2013. szeptember 27.
Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői
és orvosvezetői állásokra
A pályázatot meghirdető
szerv neve, címe

Munkahely és
munkakör
megnevezése

Pályázati feltételek

Juttatások, egyéb információk

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ parancsnokának pályázati felhívása a Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ Sürgősségi Centrum osztályvezető főorvos munkakör
ellátására.
Az Intézmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Honvédkórház Sürgésségi Centrum osztályvezető
főorvos munkakörének ellátására az alábbi feltételekkel:

A Sürgősségi Centrum osztályvezető főorvos feladata: a Sürgősségi Centrum felelős
vezetőjeként gyakorolja területén a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatában számára biztosított jogköröket.
A munkakör közalkalmazottal tölthető be.
Munkavégzés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ I. számú telephelye, 1134
Budapest, Róbert Károly krt. 44.
A munkakör betöltésének várható ideje: A pályázat elbírálását követően azonnal
Pályázati feltételek:
– büntetlen előéletű, magyar állampolgár;
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– oxyológia vagy oxyológia-sürgősségi orvostan szakképesítés;
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
– legalább 10 év szakorvosi tevékenység;
– munkaköri egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elnyerése esetén az osztályvezető főorvosi munkakör betöltésének feltétele a Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzat fontos és bizalmas
munkakörökre vonatkozó melléklete alapján a szükséges biztonsági feltételeknek való
megfelelés, melynek vizsgálata a kinevezést megelőzően nemzetbiztonsági ellenőrzés
lefolyásával történik.
A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az osztályvezető főorvos
munkakörrel történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi szakmenedzser képesítés;
– legalább 5 év kivonuló mentőorvosi tevékenység;
– legalább 3 év tevékenység multidiszciplináris sürgősségi osztályon;
– aktív részvétel, tisztviselés az érintett szakmai szervezetekben, társaságokban (pl. Magyar
Oxyológiai Társaság, Magyar Reszuszcitációs Társaság, Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság,
stb.);
– aktív részvétel a hazai illetve nemzetközi szakmai, szervezési konferenciákon;
– a hazai sürgősségi rendszer beható ismerete;

– toxikológiai gyakorlat.
Kompetencia:
– csapatmunka, csapatépítő képesség;
– konfliktuskezelés, jó kapcsolatteremtő képesség;
– önállóság, határozott fellépés.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát;
– a sürgősségi centrum, osztályvezető főorvos feladatkör ellátására vonatkozó elgondolást;
– az osztályvezető főorvos munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést
tanúsító okiratok közjegyzővel hitelesített másolatait;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély és működési engedély másolatát;
– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig
benyújtható;
– nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtásának tudomásulvételéről;
– referenciákat;
– a pályázati anyagot elektronikus adathordozón.
Az osztályvezető főorvosi megbízás időtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan
időtartamú közalkalmazotti jogviszony jön létre, határozott időtartamra szóló vezetői
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: legkésőbb a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történő megjelenést követő 30. nap.
Amennyiben az a nap munkaszüneti nap, az azt követő munkanap 16.00-ig lehet benyújtani
személyesen, vagy postai úton.
A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Honvédkórház, Sürgősségi Centrum, osztályvezető főorvosi beosztására.”
A pályázatot az alábbi címre kell eljuttatni: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Személy és Munkaügyi Osztály,

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 44.
A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a pályázók személyes meghallgatására kerül
sor a jelentkezési határidő lejártát követő 15 napon belül. A pályázók a pályázat eredményéről az
elbírálást követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat titkosan
kezelendő, azok tartalma csak az érintettek előzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra.
***
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Járóbeteg Szakellátás vezető főorvos beosztás betöltésére.
A munkavégzés helye: Jász- Nagykun- Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag,
Zöldfa u. 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: járóbeteg szakellátás vezető főorvosi feladatok
ellátása mellett szakorvosi teendők végzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– egészségügyben töltött szakmai tapasztalat;
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– érvényes működési nyilvántartásról szóló dokumentum másolata;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– alapszintű MS Office (irodai alkalmazások).
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. január 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató
nyújt, a 06 (59) 507-101-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton intézményünknek. Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint:
„Járóbeteg szakellátás vezető főorvos”,
vagy elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére:
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 16.
***
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. alapján pályázatot hirdet Traumatológia Osztály osztályvezető főorvos beosztás
betöltésére.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa
u. 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi feladatok ellátása mellett
traumatológiai szakorvosi teendők végzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Kiegészítő bérezés
egyéni megbeszélés alapján.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– egészségügyben töltött szakmai tapasztalat;
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– működési nyilvántartásba vételről igazolás;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– alapszintű MS Office (irodai alkalmazások)
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 25.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató
nyújt, a 06-(59) 507-101 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton intézményünknek. Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint:
„Traumatológia Osztály Osztályvezető főorvos”,
illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére:
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 16.
***
A karcagi Kátai Gábor Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet Aneszteziológia-intenzív terápiás osztály osztályvezető
főorvos munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa
u. 48.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi feladatok ellátása mellett
aneszteziológia-intenzív terápiás szakorvosi teendők végzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Kiegészítő bérezés
egyéni megbeszélés alapján.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– egészségügyben töltött szakmai tapasztalat;
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata;

– részletes szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– működési nyilvántartásba vételről szóló dokumentum másolata;
– MOK tagságot igazoló dokumentum;
– alapszintű MS Office (irodai alkalmazások);
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2014. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 25.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató
nyújt, a 06 (59) 507-101 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton intézményünknek. Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését az alábbiak szerint:
„Aneszteziológia-intenzív terápiás osztály osztályvezető főorvos”,
illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet mb. főigazgató részére:
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 16.
***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi állás
betöltésére, Intézetünk
Gyermekgyógyászati Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és határozott idejű vezetői
megbízásra szól.

Pályázati feltételek:
– csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga;
– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– tudományos munkásság.
Előnyt jelent:

– neonatológia szakvizsga.
A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
– részletes szakmai önéletrajz;
– tudományos munkák, publikációk jegyzéke;
– szakmai koncepció;
– diploma másolata;
– szakvizsga bizonyítványok másolata;
– működési 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 vevők megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Feladat: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működtetése.
Illetmény, juttatások: Kjt. alapján, megegyezés szerint.
Pályázati határidő: a megjelenést követő 30 nap.

A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató.
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 nap.
Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
***
A Kanizsai Dorottya Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Kanizsai Dorottya Kórház Központi Radiológia
osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres József út 2–8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály
szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása és zavartalan
működésének biztosítása. Feladatait munkaköri leírása tartalmazza, azokat szakmai protokollok,
módszertani útmutatók alapján látja el. Gyakorolja mindazon vezetői jogokat, melyeket az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályok biztosítanak
számára.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban radiológus szakorvosi munkakörre
és 5 évig terjedő határozott idejű vezetői megbízásra szól, 90 napos próbaidő kikötésével.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, valamint megegyezés szerint kerül sor.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem;
– radiológia szakorvosi szakképesítés;
– radiológia területén legalább 10 éves szakmai tapasztalat;
– onkológiai teamban szerzett szakmai tapasztalat;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet;
– érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– vezetői tapasztalat;
– tudományos munka;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes fényképes szakmai önéletrajz;
– orvosi diploma és szakorvosi bizonyítvány másolata;
– érvényes működési nyilvántartás;
– MOK tagság igazolása;
– szakmai vezetési koncepció;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájárulási nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagát a pályázatok elbírálásában
részt vevő személyek megismerhetik.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Brünner Szilveszter főigazgató nyújt
a 06 (93) 502-090-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Kórház
címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Szekeres József út 2–8). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „MUNK 91/I/2013”., valamint a
munkakör megnevezését: „osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatására a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben
foglaltak alapján történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.nkkorhaz.hu – 2013. október 7.;
– www.gyemszi.hu – 2013. október 7.;
– kozigallas.gov.hu – 2013. október 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az állás a pályázat elbírálása és a
szakmai kollégium véleményezése után tölthető be.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.nkkorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház orvosigazgató
(magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: napi 8 órában
orvosigazgatói beosztásban az orvosszakmai feladatok vezetése, irányítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egyedi megállapodás (szolgálati lakást
igény esetén biztosítunk) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakorvosi szakképesítés és egészségügyi menedzser diploma (amennyiben nem
rendelkezik egészségügyi menedzseri diplomával vállalja, hogy 3 éven belül megszerzi);
– kórházi orvos vezetői tapasztalat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes működési engedély és kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, a kórház szakmai profiljába illeszkedő további szakvizsga,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt
vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika főigazgató nyújt, a (06) 47

525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház címére történő megküldésével
(3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: „08-30/2013”, valamint a beosztás megnevezését:
„ORVOSIGAZGATÓ”.
vagy
– elektronikus úton Kerényi Erika főigazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen
keresztül
vagy
– személyesen: Kerényi Erika főigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
– a pályázatokról a Főigazgató dönt, a véleményező bizottság álláspontjának figyelembe
vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház honlapja – www.ujhelykorhaz.hu – 2013. szeptember 17.
– Közigállás – 2013.szeptember 17.
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
Belgyógyászat osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
szakorvosi munkakörben, belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása, a Krónikus belgyógyászati
osztály működésének szakmai irányítása, ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egyedi megállapodás (szolgálati lakást,
igény esetén biztosítunk) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, belgyógyász szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3-5 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes működési engedély és kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– kórházi vezetői tapasztalat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt
vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika főigazgató nyújt, a 06 (47)

525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet
Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „08-30/2013”, valamint
a beosztás megnevezését: „BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOS”.
vagy
elektronikus úton Kerényi Erika részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen keresztül
vagy
személyesen: Kerényi Erika főigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely,
Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázatokról a Főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium javaslatának
figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház honlapja – www.ujhelykorhaz.hu – 2013. szeptember 17.
– Közigállás – 2013.szeptember 17.
– www.gyemszi.hu – 2013. szeptember 17.
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 osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi

munkakörben radiológus szakorvosi feladatok ellátása, a Radiológiai osztály működésének
szakmai irányítása, ellenőrzése.
Illetmény és juttatások:
az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint az egyedi megállapodás (szolgálati lakást igény esetén biztosítunk)
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, radiológus szakvizsga;
– kórházi szakorvosi gyakorlat – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– érvényes működési engedély és kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, szakirányhoz kapcsolódó további szakvizsga;
– kórházi vezetői tapasztalat – legalább 1–3 év vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata;
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt
vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerényi Erika főigazgató nyújt, a 06 (47)
525-302-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Sátoraljaújhelyi Erzsébet
Kórház címére történő megküldésével (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: „08-30/2013”, valamint
a beosztás megnevezését: „RADIOLÓGUS SZAKORVOS”.
vagy
– elektronikus úton Kerényi Erika főigazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen
keresztül
vagy
– személyesen: Kerényi Erika főigazgatónál, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a pályázatokról a Főigazgató dönt, a véleményező bizottság és a szakmai kollégium
véleményének figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház honlapja – www.ujhelykorhaz.hu – 2013. szeptember 17.
– Közigállás – 2013.szeptember 17.
– www.gyemszi.hu – 2013. szeptember 17.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.
***
Tiszafüred Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszafüred Város Polgármesteri Hivatal Kuthy Elek
Egészségügyi Intézmény orvosigazgató munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 5 éves határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5350 Tiszafüred, Nefelejcs út 4.

A beosztás: orvosigazgató.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, kötelezően előírt szabályzatait,
továbbá az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket;
– az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása;
– a belső szabályzatok kiadása;
– az intézmény tevékenysége elleni panasz megvizsgálása és elintézése;
– a intézmény képviselete;
– intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
– házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése;
– az intézmény higiénés rendjének biztosítása és felügyelete;
– az intézményben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos ellenőrzése;
– az orvosi és asszisztensi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók
továbbképzésének biztosítása és felügyelete;
– tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének
valamennyi területét;
– ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és
döntésekben a vezető részére előírt feladatokat;
– megszervezi az intézmény belső ellenőrzését;
– kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel,
intézményekkel;
– támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét;
– folyamatosan értékeli a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját;
– az ellátás szervezési feladatok irányítása, kapcsolattartás az alapellátással, társintézményekkel,
szociális ellátással;
– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése;
– egészségügyi dokumentáció vezetésének és szabályszerűségének ellenőrzése;
– ügyeleti tevékenység szervezése és ellenőrzése;

– mindaz, amit jogszabály a hatáskörébe utal.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
– egyetem;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;
– legalább 5 éves orvosi diploma;
– legalább 5 éves orvos közgazdász diploma;
– legalább 1, egy éves szakvizsga (előnyt jelent, ha több szakvizsgája is van);
– legalább 1 idegen nyelv ismerete nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolva;
– tiszafüredi viszonyok ismerete;
– a pályázat elnyerése esetén tiszafüredi lakcím megléte, vagy annak vállalása, hogy Tiszafüredre
költözik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– 2 éves vezetői gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– a gyakorlati orvoslásban 5 vagy annál több évet töltött el – legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
– több nyelvismeret;
– több szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– az állás betöltéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a pályázó adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat véleményezésében

és elbírálásában részt vevők megismerhetik;
– pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról,
hogy nem áll fenn a pályázóval szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ban meghatározott kizáró
ok;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő
elbírálásához hozzájárul-e, vagy zárt ülés tartását kéri.
A munkakör legkorábban 2014. január 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintér Erika polgármester nyújt a 06 (59)
510-515-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Tiszafüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (5350 Tiszafüred, Fő út 1.), kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: A-11038-3/2013., valamint a munkakör megnevezését:
Kuthy Elek Egészségügyi Intézmény orvosigazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a jogszabályban meghatározott vélemények
beszerzését követő 30 napon belül minősített többséggel a Képviselő-testület dönt. A pályázat
kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 11. napja.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.tiszafured.hu – 2013. szeptember
30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszafured.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. október 2.
A pályázati kiírás közzétevője 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.
***
Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati felhívása.

A meghirdetett munkahely: Vecsési Egészségügyi Szolgálat 2220 Vecsés, Telepi út 68.
A meghirdetett beosztás: intézményvezető.
Képesítési és egyéb feltételek:
– egyetemi végzettség (orvostudományi vagy egyéb);
– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés;
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
– orvostudományi egyetemi végzettség;
– orvos-közgazdász szakképesítés;
– a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet alapján a költségvetési szervek vezetőinek kötelező
szakmai továbbképzése teljesítésének igazolása.
A pályázathoz csatolni kell:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– vezetői program;
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai;
– a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
Illetmény: Kjt. szerint.
Egyéb juttatások: magasabb vezetői pótlék
A megbízás ideje: 2014. február 1.–2019. január 31.
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő közzététel: 2013. október 4.

A pályázat benyújtásának határideje és helye: a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv internetes oldalán történő megjelenéstől (2013. október 4.) számított 30
nap.

Vecsési Polgármesteri Hivatal Szlahó Csaba polgármester 2220 Vecsés, Szent István tér 1.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap.
***
Szent Kozma és
Damján
Rehabilitációs
Szakkórház
főig.-ja
2026 Visegrád,
Gizella-telep

ápolási
igazgató
(magasabb
vezető)

– egészségügyi főiskolán
szerzett diplomás ápoló,
intézetvezető vagy eü.
szakoktató okl. vagy egyetemi
diplomás ápoló okl., valamint
– eü. (szak)menedzseri/vagy
eü. menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett
képesítés,
– legalább 3 éves vez.-i
tapasztalat,
– kamarai tagság,
– érvényes működési engedély,
– MS Office programok
ismerete,
– cs: részletes sz.ö.,
– motivációs levél,
– ápolás-sz.-i, vez.-i
elképzelések,
– iskolai v.-et igazoló
okmányok másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– hozzájárulási nyilatkozat,
hogy a pályázat elbírálásában
részt vevők
a pályázatot megismerhessék

– a jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony (3
hónap próbaidő),
– 5 évre szóló, határozott
idejű vez.-i megbízás,
– h: 2013. XI. 11.,
– az állás legkorábban
várhatóan 2014. I. 2-án
tölthető be,
– a pályázati kiírás további
közzétételének helyei:
KOZIGÁLLÁS portál,
publikálás időpontja:
2013. X. 7.,
– pályázat benyújtása: Huszár
Sándor főig.-hoz személyesen
vagy postai úton a K. címére
(2026 Visegrád,
Gizella-telep),
– információt ad: Tőkés Anita
a 06 (26) 801-700/1340-es
telefonszámon,
– tájékozódni lehet
a K. honlapján:
www.visegradikorhaz.hu

Pályázati hirdetmények orvosi állásokra
A pályázatot
meghirdető szerv
neve, címe

Munkahely és munkakör megnevezése

Pályázati feltételek

Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye

Juttatások, egyéb információk

Az Orosházi Kórház főigazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet belgyógyászati, traumatológiai, sürgősségi
betegellátó osztályra szakorvosi és rezidensi állás betöltésére.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;
– szakvizsga;
– büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata;
– érvényes kamarai tagság igazolása;
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához;
– nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a munkaszerződés megkötésekor 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be.
Illetmény és juttatások:
– bérezés megegyezés tárgya;
– szolgálati lakás igény esetén.
Beadási határidő: 2013. október 31.
Elbírálási határidő: 2013. november 4.
Betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázatokat az intézet főigazgatójához, dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani.
Postai úton: Orosháza, Könd u. 59.
Elektronikus úton: igazgatosag@ohk.hu
Munkáltatóval kapcsolatos további információ: www.ohk.hu.
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő közzététel napja: 2013.

szeptember 30. (www.kozigallas.gov.hu).
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) pályázati felhívása.

A pályázat tárgya: iskolaorvosi feladatok ellátása vállalkozási formában
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma;
– háziorvostan, belgyógyászat vagy csecsemő-gyermekgyógyászat szakvizsga;
– végzettséget igazoló okiratok másolata;
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása;
– igazolás a működési nyilvántartásba történt bejegyzésről;
– büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– társas vállalkozásról társasági szerződés bejegyzés, illetve egyéni vállalkozói igazolvány, vagy
nyilatkozat ezen dokumentumok szerződéskötésig történő beszerzéséről;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban a részt vevők a pályázati anyagot
megismerhetik;
– részletes személyi és szakmai önéletrajz.
Juttatások, egyéb információk:
– a juttatások vonatkozásában a pályázó és az OEP közötti finanszírozási szerződés

rendelkezései az irányadóak;
– a feladat ellátása teljes munkaidőben történik, helyszíne: Szolnok Megyei Jogú Város
Közgyűlésének Szolnok Megyei Jogú Város területi ellátási kötelezettség alapján végzett
egészségügyi alapellátása háziorvosi körzeteinek meghatározásáról szóló 18/2002. (VII. 9.)
önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott 2. körzet szerinti intézmények;
– az ellátandó tanulói létszám kb. 2200 fő;
– előnyben részesül az a pályázó, aki iskolaegészségtan és ifjúságvédelem szakvizsgával
rendelkezik;
– az önkormányzat a nyertes pályázóval a pályázatban meghatározott időre, de minimum 5 évre
köt szerződést;
– a pályázatok elbírálására Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális
és Sport Bizottsága véleményének figyelembe vételével egyedi mérlegelés alapján Szolnok
Megyei Jogú Város Polgármestere jogosult;
– az önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat benyújtására vonatkozó információk:
– a pályázatokat postai úton, vagy személyesen Szalay Ferenc polgármesterhez (5000 Szolnok,
Kossuth tér 9.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat iskolaorvosi feladatok
ellátására”.
– pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 20 nap.
– a pályázó a Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi, Szociális és Sport
Bizottsága véleményének kialakításáig jogosult hiánypótlásra, valamint pályázatának
kiegészítésére.
– a pályázatról további felvilágosítás kérhető Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Egészség- és Családügyi Osztályán Zornánszki Ildikó koordinátornál [5000 Szolnok,
Kossuth tér 9. Új ép. I. em. 112-es szoba,
telefon: (56) 503-466,
e-mail: zornanszkii@ph.szolnok.hu].
***
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az I. számú
vegyes (felnőtt és gyermek) háziorvosi körzet háziorvosi állásának betöltésére.
Munkavégzés helye és a munkakör megnevezése:

Munkahely: Jász-Nagykun-Szolnok megye 5051 Zagyvarékas, Szabadság tér 8.
Munkakör: háziorvos.
A háziorvosi feladatok vállalkozási formában láthatók el.
A munkakörbe tartozó feladatok: területi ellátási kötelezettséggel működő, vegyes /felnőtt és
gyermek/ háziorvosi alapellátás feladatainak ellátása a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben
meghatározottak szerint.
Pályázati feltételek:
egyetemi végzettség, a 4/2000. (II. 25) EüM rendeletben előírt szakképesítés, a 313/2011. (XII.
23) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai önéletrajz;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– MOK tagságról igazolás;
– munkaköri alkalmassági igazolás;
– hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba
betekinthessenek.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázat elbírálását és a
szükséges engedélyek pályázó általi beszerzését követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 15.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak a Zagyvarékas Község
Önkormányzatának Képviselő-testület címére (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.)
megküldésével. A borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „HÁZIORVOS”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 31.
A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ: lakás biztosítása megoldható.
A háziorvosi körzetbe bejelentkezettek száma: 2007 fő.
A pályázattal kapcsolatban további információ Jánosi József polgármestertől vagy Jenesné
Paróczai Erika jegyzőtől kérhető a 06 (56) 540-020-as telefonszámon vagy a
hivatal@zagyvarekas.hu e-mail címen.
Komárom-Esztergom megye

Vaszary
Kolos K.
2500
Esztergom,
Petőfi S. u.
26–28.

Pszichiátriai O.
pszichiáter szakorvos
A m.-körbe tartozó
lényeges feladatok: az O.
profiljába tartozó
szakorvosi feladatok
ellátása. (Biztosítva
a fekvő- és járóbetegellátás sz. egységét)

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

– b: Kjt. szerint,
– h: a megjelenéstől
számított 30 nap,
– e.h.:a h:-t követő 3
m.-nap,
– a közalkalmazotti
jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
közalkalmazotti
jogviszony,
– foglalkoztatás jellege:
teljes m.-idő,
– a m.-kör
betölthetőségének
időpontja: az elbírálást
követően azonnal,
– pályázat benyújtása:
személyesen vagy
postai úton a K. címére
(2500 Esztergom,
Petőfi S. u. 26–28.)
– a pályázattal
kapcsolatos további
információ
dr. Kanász Gábor Imre
főig. főorvostól kérhető
a 06 (30) 948-5538-as
telefonszámon,
– megjegyzés:
amennyiben
a pályázó nem
közalkalmazotti
jogviszony keretében
kíván dolgozni,
az I. biztosítani tudja a
vállalkozói
jogviszonyban történő
m.-végzés lehetőségét
is

Nógrád megye
Pest megye
Nagykőrös
Város Ö.
2750
Nagykőrös,

Nagykőrös I. számú házi
gyermekorvosi körzet
(Nagykőrös, Széchenyi tér
8.)

– 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rend.-ben,
valamint a 4/2000. (II.
25.) EüM rend.-ben

– h: a megjelenéstől
számított 30 napon
belül,
– e.h.:a h: lejártát

Szabadság tér Ellátandó feladat:
5.
– 4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben foglalt feladatok
ellátása (iskola-eü.
feladatok ellátása is),
– területi ellátási
kötelezettséggel,
– vállalkozási formában,
– Ö.-tal kötött feladatellátási szerződés szerint

foglalt képesítési
feltételek megléte,
– büntetlen előélet,
– eü. alkalmasság,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– képesítést igazoló
okiratok hiteles másolata,
– sz.ö., motávációs levél,
– OONY-ba történt
felvétel igazolásának
hiteles másolata,
– a Kormányhivatal
Népeü. Szakigazgatási
Szerve igazolása a
működtetési jog
engedélyezéséről,
– nyilatkozat, melyben
a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázati anyag
elbírálásában részt vevők
a pályázatot megismerjék
és abba betekintsenek

követő Képv.-test.
ülésen,
– a Képv.-test.
fenntartja magának a
jogot,
hogy a pályázatot
indokolás nélkül
eredménytelennek
nyilvánítsa,
– szolg. lakás kérdése
személyes egyeztetés
tárgya,
– az álláshely
betölthető:
a pályázatok elbírálását
követően, a szükséges
engedélyeztetési
eljárást követően,
– pályázat benyújtása:
zárt borítékban „Házi
gyermekorvosi
pályázat” megjelöléssel
dr. Czira Szabolcs
polgármesternek
címezve (2750
Nagykőrös, Szabadság
tér 5.)
– felvilágosítás
kérhető: Aczél
Zoltánné Ö.-i Iroda
vezetőjétől
a 06 (53) 550-310-es
telefonszámon
– a pályázat további
közzétételének helye:
Nagykőrös város
honlapja

Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Iregszemcse
Község Ö.
Képv.-test.
7095
Iregszemcse,

I. számú háziorvosi
körzet
(a munkavégzés helye:
7095 Iregszemcse,
Rákóczi utca 10.)

– 4/2000. (II. 25.) EüM
rend. 11. §-a szerinti
képesítés
és az ott, valamint a
313/2011. (XII. 23.)

– b: Kjt. szerint,
vállalkozói forma
esetén a finanszírozási
szerződés rendelkezései
irányadásával,

Kossuth tér
19.

háziorvos
– tevékenység: területi
ellátási kötelezettséggel,
vegyes háziorvosi tev.,
– a háziorvosi körzet
állandó lakosságszáma:
1338 fő,
– a háziorvosi körzet
kártyaszáma: 1700 db,
– a m.-körbe tartozó
lényeges feladatok:
Iregszemcse I. számú
háziorvosi körzetének a
háziorvosi, házi
gyermekorvosi és
fogorvosi tev.-ről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM
rend.-ben és egyéb
szakágazati
jogszabályokban
meghatározott, a
háziorvosi alapellátás
keretébe tartozó feladatok
területi ellátási
kötelezettséggel történő
ellátása, továbbá az
iskolaorvosi (iskola,
óvoda) feladatok ellátása

Korm. rend.-ben előírt
feltételek megléte,
– MOK tagsági viszony,
– e: üzemorvosi szv.
megléte,
– cs: részletes fényképes
önéletrajz, motivációs
levél,
– v.-et és szakirányú v.-et
igazoló okiratok
hitelesített másolata,
– 3 hónapnál
nem régebbi e.b.,
– háziorvosi alkalmasság
meglétét igazoló okmány
másolata, a működtetési
jog meglétének vagy az
eü. államigazgatási szerv
által működtetési jog
engedélyezési feltételei
fennállásának igazolása,
illetve a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a
pályázat megnyerése
esetén,
15 napon belül benyújtja
a működési engedély
iránti kérelmet a megyei
kormányhivatal népeü.
szakigazgatási szervéhez,
– vállalkozási formától
függően az egyéni
vállalkozói igazolvány,
illetve társas vállalkozás
esetén a cégbírósági
bejegyzést igazoló irat
és a társaság alapító
okiratának hiteles
másolata, – korábbi m.viszonyokra, egyéb m.végzésre irányuló
jogviszonyokra
vonatkozó igazolások,
– nyilatkozat, melyben
a pályázó hozzájárul,
hogy a pályázati anyag
elbírálásában részt vevők
a pályázatot
megismerhetik és abba
betekintsenek

– h: a www.
kozigallas.hu honlapon
történő (2013.
IX. 23.) megjelenéstől
számított 60. nap,
– e.h.: a h: lejártát
követő Képv.-test.
ülésen,
– a Képv.-test.
fenntartja
a jogot a pályázati
eljárás
eredménytelennek
nyilvánítására,
– a m.-kör betölthető:
közalkalmazotti vagy
eü. vállalkozói
jogviszonyban,
– a m.-kör legkorábban
a pályázatok elbírálását
követően, a szükséges
engedélyezési eljárás
után tölthető be,
– a megbízás
időtartama:
az Ö. a nyertes
pályázóval határozatlan
időre szóló szerződést
köt, melyben
a felek a működés,
üzemeltetés részletes
feltételeit rögzítik,
– szolg. lakás
biztosított, a rendelőt és
a berendezéseit a
háziorvos
térítésmentesen
használhatja,
– pályázat benyújtása:
postai úton
Iregszemcse Község Ö.
(7095 Iregszemcse,
Kossuth tér 19. címre),
– a pályázati kiírással
kapcsolatosan további
információt Süvegjártó
Csaba polgármester
nyújt
a 06 (20) 387-4266-os
telefonszámon,

– a pályázat további
közzétételének helye:
www.kozigallas.hu
honlap
és Iregszemcse község
honlapja
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye

