Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
hatályos: 2016.06.17 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
Tisztelt Hirdetők, Olvasók!
A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati
hirdetményeket közvetlenül a Szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Budapest, Arany János
u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu).
Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347.
A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni.
Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk
elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos
jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a
magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások).
A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy
alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az
Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy
266-9294) ad felvilágosítást.
A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati
határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában
a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való
megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján is megjelenő hirdetések esetén a
honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is.
Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok
elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik.
A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető
módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget
nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos
formában juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések
közzétételét nem vállaljuk.
Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a
Szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának
időpontjáig.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI,
ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA

A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) főigazgatója a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 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 résztvevők megismerhetik.
Illetmény és juttatások: a Kjt. szabályai alapján, megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) honlapján történő
2016. június 22-ei megjelenéstől számított 30 nap.
A pályázat elbírálási határideje: a pályázatok benyújtási határidejét követő 21 napon belül.
Az állás betöltésének várható ideje: az elbírálást követően azonnal.
A pályázati anyagokat a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.), Prof.
Dr. Bedros J. Róbert főigazgató részére kell postai úton benyújtani.
***
Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) pályázati felhívása.
A munkavégzés helye: Kalocsai Szent Kereszt Tagkórháza, 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34–36. Pf. 62.
Munkakör megnevezése: Belgyógyászati osztály, osztályvezető főorvos.

Vezetői megbízását a főigazgató adja, és a munkáltatói jogkört mint egyszemélyi felelős vezető
gyakorolja felette.
Feladata: a Belgyógyászati osztály vezetése, szakmai irányítása. A fekvőbeteg-szakellátás orvos
szakmai feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka
feltételeinek biztosítása, jó interdisciplinális kapcsolatok kialakítása.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem;
– belgyógyászati szakképesítés;
– több éves szakmai gyakorlat;
– rendszeres szakmai továbbképzés;
– vezetés területén szerzett gyakorlat (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia, szakrendelés vagy
önálló szakmai profil irányítása, koordinálása);
– tudományos tevékenység;
– egészségügyi menedzseri ismeretek, illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való
részvétel;
– nyelvismeret;
– büntetlen előélet.
Pályázat tartalmi követelményei:
– személyi és foglalkozási adatok;
– részletes szakmai élet bemutatása;
– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései;
– az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása;
– tudományos munkák jegyzéke;
– működési bizonyítvány, referenciák;
– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok;
– szakmai továbbképzésről szóló igazolások;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– működési nyilvántartás igazolása;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és
megismerjék.

A KSZK honlapon való publikálás dátuma: 2016. május 27.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 25.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
Bér: megegyezés tárgyát képezi.
A munkakör betöltésének időpontja: a pályázati eljárás lefolytatását követően.
A pályázati eljárás lefolytatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik.
A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Svébis Mihály főigazgató ad, t.: (76) 516-727.
A pályázat benyújtásának a címe: Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
***
Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) pályázati felhívása.
A munkavégzés helye: Kalocsai Szent Kereszt Tagkórháza, 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34–36. Pf. 62.
Munkakör megnevezése: Krónikus belgyógyászati osztály, osztályvezető főorvos.
Vezetői megbízását a főigazgató adja, és a munkáltatói jogkört mint egyszemélyi felelős vezető
gyakorolja felette.
Feladata: a krónikus belgyógyászati ellátás vezetése, szakmai irányítása. A fekvőbeteg-szakellátás
orvos szakmai feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka
feltételeinek biztosítása, jó interdisciplinális kapcsolatok kialakítása.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem;
– belgyógyászati szakképesítés;
– több éves szakmai gyakorlat;
– rendszeres szakmai továbbképzés;
– vezetés területén szerzett gyakorlat, (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia, szakrendelés vagy
önálló szakmai profil irányítása, koordinálása);
– tudományos tevékenység;
– egészségügyi menedzseri ismeretek, illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való
részvétel;
– nyelvismeret;

– büntetlen előélet.
Pályázat tartalmi követelményei:
– személyi és foglalkozási adatok;
– részletes szakmai élet bemutatása;
– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései;
– az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása;
– tudományos munkák jegyzéke;
– működési bizonyítvány, referenciák;
– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok;
– szakmai továbbképzésről szóló igazolások;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– működési nyilvántartás igazolása;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és
megismerjék.
A KSZK honlapon való publikálás dátuma: 2016. május 27.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 25.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
Bér: megegyezés tárgyát képezi.
A munkakör betöltésének időpontja: a pályázati eljárás lefolytatását követően.
A pályázati eljárás lefolytatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik.
A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Svébis Mihály főigazgató ad, t.: (76) 516-727.
A pályázat benyújtásának a címe: Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
***
Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) pályázati felhívása.
A munkavégzés helye: Kalocsai Szent Kereszt Tagkórháza, 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34–36. Pf. 62.
Munkakör megnevezése: Szülészet-Nőgyógyászati osztály, osztályvezető főorvos.

Vezetői megbízását a főigazgató adja, és a munkáltatói jogkört mint egyszemélyi felelős vezető
gyakorolja felette.
Feladata: Szülészet-Nőgyógyászati osztály vezetése, szakmai irányítása. A fekvőbeteg-szakellátás
orvos szakmai feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése, szakmai és közösségi munka
feltételeinek biztosítása, jó interdisciplinális kapcsolatok kialakítása.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem;
– szülészet és nőgyógyászat szakképesítés;
– több éves szakmai gyakorlat;
– rendszeres szakmai továbbképzés;
– vezetés területén szerzett gyakorlat, (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia, szakrendelés vagy
önálló szakmai profil irányítása, koordinálása);
– tudományos tevékenység;
– egészségügyi menedzseri ismeretek, illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való
részvétel;
– nyelvismeret;
– büntetlen előélet.
Pályázat tartalmi követelményei:
– személyi és foglalkozási adatok;
– részletes szakmai élet bemutatása;
– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései;
– az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása;
– tudományos munkák jegyzéke;
– működési bizonyítvány, referenciák;
– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok;
– szakmai továbbképzésről szóló igazolások;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– működési nyilvántartás igazolása;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és
megismerjék;

A KSZK honlapon való publikálás dátuma: 2016. május 27.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 25.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
Bér: megegyezés tárgyát képezi.
A munkakör betöltésének időpontja: a pályázati eljárás lefolytatását követően.
A pályázati eljárás lefolytatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik.
A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Svébis Mihály főigazgató ad, t.: (76) 516-727.
A pályázat benyújtásának a címe: Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
***
Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató
Kórháza (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) pályázati felhívása.
A munkavégzés helye: Kalocsai Szent Kereszt Tagkórháza, 6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34–36. Pf. 62.
Munkakör megnevezése: Központi Anaesthesiologia és Intenzív Terápiás osztály, osztályvezető
főorvos.
Vezetői megbízását a főigazgató adja, és a munkáltatói jogkört mint egyszemélyi felelős vezető
gyakorolja felette.
Feladata: Központi Anaesthesiologia és Intenzív Terápiás osztály vezetése, szakmai irányítása. A
fekvőbeteg-szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása. Munkáltatói feladatok végzése,
szakmai és közösségi munka feltételeinek biztosítása, jó interdisciplinális kapcsolatok kialakítása.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem;
– anaesthesiológia és intenzív terápia szakképesítés;
– több éves szakmai gyakorlat;
– rendszeres szakmai továbbképzés;
– vezetés területén szerzett gyakorlat, (ideértve: részleg, csoport, szakambulancia, szakrendelés vagy
önálló szakmai profil irányítása, koordinálása);
– tudományos tevékenység;
– egészségügyi menedzseri ismeretek, illetve annak megszerzésére irányuló képzésben való
részvétel;
– nyelvismeret;

– büntetlen előélet.
Pályázat tartalmi követelményei:
– személyi és foglalkozási adatok;
– részletes szakmai élet bemutatása;
– az osztály vezetésére, a szakmai munka irányítására vonatkozó elképzelései;
– az osztályra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek meghatározása;
– tudományos munkák jegyzéke;
– működési bizonyítvány, referenciák;
– diploma és szakorvosi bizonyítvány másolatok;
– szakmai továbbképzésről szóló igazolások;
– érvényes erkölcsi bizonyítvány;
– működési nyilvántartás igazolása;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bizottságok véleményezzék és
megismerjék.
A KSZK honlapon való publikálás dátuma: 2016. május 27.
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 25.
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.
Bér: megegyezés tárgyát képezi.
A munkakör betöltésének időpontja: a pályázati eljárás lefolytatását követően.
A pályázati eljárás lefolytatása a 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján történik.
A pályázattal kapcsolatban további információt dr. Svébis Mihály főigazgató ad, t.:(76) 516-727.
A pályázat benyújtásának a címe: Bács-Kiskun megyei Kórház Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza, 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent István
u. 68.)
a közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Mátészalkai tagkórházának
Fül-Orr-Gégészeti Osztálya osztályvezető ápoló munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4700 Mátészalka, Kórház utca 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:
– emelt szintű szakképesítés, OKJ ápoló végzettség;
– fekvőbeteg-ellátásban eltöltött 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– főiskola, diplomás ápoló végzettség;
– tudományos munkában való részvétel;
– vezetői gyakorlat;
– idegen nyelv ismerete.
Elvárt kompetenciák:
– legalább 10 év fül-orr-gégészeti profilú osztályon, fekvőbeteg-ellátásban szerzett tapasztalat.
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 legkorábban 2016. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Korponai Nóra nyújt, a 06 (42) 599-700/2119es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Szent István
utca 68. Dr. Czeglédi Gábor humánpolitikai igazgató részére). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 192/2016, valamint a munkakör megnevezését:
„osztályvezető ápoló”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: KÖZIGÁLLÁS honlapján – 2016. június 1.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u 1.) főigazgatója a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az
Intézmény Orvosigazgatóságán szakorvos munkakör betöltésére, ambulanciák vezetéséért felelős
orvosigazgató-helyettes beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u. 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: irányítja, felügyeli a
gyógyintézet fekvőbeteg osztályaihoz kapcsolódó járóbeteg-szakellátási tevékenységet
(ambulanciák). Vezetői feladatait a kinevezés szerinti – szakambulancián vagy osztályon történő –
szakorvosi munkakör betöltése mellett látja el.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, ill.
megállapodás alapján, kiemelt bérezéssel.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés;

– büntetlen előélet;
– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó személyi adatait, elérhetőségét;
– részletes fényképes szakmai önéletrajzot;
– szakmai – vezetői elképzeléseit;
– képesítést igazoló okiratok másolatát;
– érvényes működési engedélyt;
– érvényes MOK tagsági igazolást;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy nyilatkozatot büntetlen előéletről;
– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a
pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik.
„KÖZIGÁLLÁS” közzétételi időpontja: 2016. június 5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 22.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati felhívásban megadott, teljes körű pályázati
anyaggal rendelkező pályázók személyes meghallgatása a Szakmai Vezető Testület és a megbízási,
illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója által esetenként összehívott ideiglenes bizottság által történik.
A nyertes pályázó kiválasztására az illetékes Szakmai Kollégium és a Magyar Orvosi Kamara
véleményét is figyelembe véve kerül sor.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a munkakör és a beosztás a pályázati eljárást követően
azonnal betölthető.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton az orvos@jahndelpest.hu e-mail címre, dr.
Dobosi Zsolt orvosigazgató részére címezve. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató nyújt, a 06 (1) 289 6270-es telefonszámon.
A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni:
Hivatkozási szám: 23/2016/PÁ., valamint pozíció megjelölése: „Orvosigazgatóság – orvosigazgatóhelyettes beosztás”.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:

– www.delpestikorhaz.hu;
– www.kozigallas.gov.hu.
***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet Fül-orr-gégészeti Osztályára, osztályvezető főorvosi beosztásra, fül-orr-gégész szakorvosi
munkakör ellátása mellett.
Pályázati feltétel:
– fül-orr-gégész szakvizsga;
– 10 éves szakorvosi gyakorlat.
Előnyt jelent:
– tudományos fokozat;
– audiológiai szakvizsga;
– idegen nyelv ismerete.
Bérezés: megegyezés szerint.
Feladata: a fekvőbeteg osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakellátás munkájának vezetése és
irányítása.
A jelentkezéshez csatolandók:
– részletes szakmai önéletrajz;
– vezetői koncepció;
– végzettséget igazoló okmányok másolata;
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat;
– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása;
– kamarai tagság igazolása;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi);
– előadások, publikációk listája;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
Jelentkezési határidő: 2016. július 8.
A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati felhívás a „KÖZIGÁLLÁS” honlapján is megtekinthető 2016. június 20-tól.
Garzonházban férőhelyet biztosítunk.
A pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal
együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa György út 77.). Telefon: 06 (34) 515-469.
A borítékra kérjük írják rá: „Pályázat fül-orr-gégész osztályvezető főorvosi álláshelyre”
***
A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázati felhívása Belgyógyászati Osztály,
osztályvezető főorvosi állás betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig
szól.
A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, Kórház utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezetői főorvosi
feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, belgyógyász szakvizsga;
– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– gasztroenterológiai szakképesítés, jártasság a szakterület invazív eljárásaiban;
– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat;
– 5 évnél több vezetői gyakorlat;
– tudományos munkában való részvétel;
– idegen nyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;

– motivációs levél;
– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata;
– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. október 1.
A közigálláson publikálás dátuma: 2016. május 16.
A közigálláson lejárat dátuma: 2016. augusztus 10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 10.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém,
Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére. Kérjük a borítékon feltüntetni:
„osztályvezető belgyógyász főorvos-Veszprém”. Elektronikus úton a human@vmkorhaz.hu e-mail
címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 15.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete (1145 Budapest,
Pétervárad utca 2.) pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony
keretében betöltendő felnőtt háziorvosi tevékenységre.
Munkakör és munkahely megnevezése: a 22. számú háziorvosi körzethez tartozó felnőtt lakosság
ellátása az 1147 Budapest, Hermina út 7. alatti rendelőben.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
szerinti képesítés és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte;
– büntetlen előélet.
Pályázathoz mellékelni kell:
– végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okirat másolatát,
– részletes személyi és szakmai önéletrajzot,

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– Magyar Orvosi Kamara tagságáról szóló igazolást,
– Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatal Népegészségügyi Osztályának határozatát
arra vonatkozóan, hogy a pályázó a praxisengedély megszerzéséhez szükséges feltételekkel
rendelkezik (1148 Budapest, Bánki Donát park 12/F),
– a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők és közreműködők a pályázati
anyagot megismerhetik,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy részlegesen korlátozó
gondnokság alatt.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap.
Elbírálási határidő: a pályázat benyújtásának határidejét követő munkaterv szerinti képviselőtestületi ülés.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot zárt borítékban, Rozgonyi Zoltán alpolgármesternek
címezve, postai úton (1145 Budapest, Pétervárad utca 2.) vagy személyesen Budapest Főváros XIV.
Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán keresztül lehet benyújtani.
Egyéb információk:
– a nyertes pályázó a praxist térítésmentesen szerzi meg;
– az állás a Képviselő-testület általi elbírálást és az ügyviteli eljárások lefolytatását követően tölthető
be;
– további információ kérhető: Novák Dóra intézményi referens – telefonszáma: 06 (1) 872-9351.
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (2423 Daruszentmiklós, Fő utca
53/D) pályázatot ír ki Daruszentmiklós vegyes háziorvosi körzet feladatainak vállalkozási formában
való ellátására, területi ellátási kötelezettséggel.
Ellátandó lakosságszám: 1274 fő.
Ellátandó települések: Daruszentmiklós.

Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és a 4/2000. (II. 25) EüM rendeletben előírt feltételek
megléte;
– MOK tagság;
– „B” kategóriás jogosítvány;
– vállalkozási formában történő működtetés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– a háziorvosi tevékenység végzésére jogosító diploma másolatok;
– háziorvosi feladat ellátásra vonatkozó alkalmasságot igazoló okirat másolatok;
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a tevékenységet vállalkozóként kívánja ellátni;
– nyilatkozat a hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvétel
elvállalásáról;
– hozzájárulás a pályázat elbírálását végzők betekintési jogához;
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak
nyilvános tárgyalásához.
A pályázat közzétételének időpontja: 2016. június 5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 31.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a pályázat Daruszentmiklós Község Önkormányzata
címére (2423 Daruszentmiklós, Fő utca 53/D) történő megküldésével, vagy személyesen a
Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Daruszentmiklósi Kirendeltségén, 1 példányban, zárt
borítékban.
Kérjük a borítékon feltüntetni: „háziorvosi pályázat”.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. augusztus 1.
Leírás/Megjegyzések:

Munkakörbe tartozó feladatok: Daruszentmiklós településen területi ellátási kötelezettséggel a
háziorvosi és iskola és ifjúság egészségügyi feladatok ellátása.
Az orvosi rendelő címe: 2423 Daruszentmiklós, Berzsenyi Dániel utca 25.
A feladat helyben lakással is betölthető, szolgálati lakás biztosított.
A rendelőhelyiség rezsidíja és a szakszemélyzet foglalkoztatási jogviszonya megállapodás tárgyát
képezi.
A praxis működtetési jogát az Önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések
megkötése alapján.
A nyertes pályázóval Daruszentmiklós Község Önkormányzata határozatlan idejű, de legalább 4 évre
szóló feladat ellátási szerződést köt.
További részletes információ kérhető Rauf Norbert polgármestertől a 06 (25) 505-403-as vagy a 06
(20) 930-9635-ös telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Országos Alapellátási Intézet honlapja – www.oali.hu;
– www.daruszentmiklos.hu;
– Nagykarácsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Daruszentmiklósi Kirendeltségének hirdetőtáblája.
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (2030 Érd, Felső utca 39–41.) pályázatot hirdet
bőrgyógyász szakorvosi állásra, teljes munkaidőben.
A szakorvos feladata a rendelőintézet területén lakó betegek ellátása, gondozása.
Pályázati feltételek:
– egyetem, bőrgyógyász/gondozó szakvizsga;
– érvényes működési engedély;
– büntetlen előélet;

– járóbeteg-szakellátásban szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP.
Előny:
– hosszabb idejű szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: jó szintű betegközpontú gondolkodásmód, empátia.
Bérezés: megegyezés szerint.
Megjegyzés: a feladat szabadfoglalkozású orvosként, vagy vállalkozási szerződés keretében is
ellátható.
Csatolandó:
– orvosi diploma;
– szakvizsga bizonyítvány;
– igazolás a működési nyilvántartásba vételről (működési engedély) és erkölcsi bizonyítvány.
Jelentkezés: dr. Kőszegi Gábornál, a intézet főigazgató főorvosánál. Telefon: 06 (23) 365-600. Cím:
2030 Érd, Felső utca 39–41.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 8.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA
Botpalád Község Önkormányzata (4955 Botpalád, Petőfi u. 7/A) a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Botpalád Község Önkormányzata
Botpalád, Kispalád községek közigazgatási területe, Botpalád Védőnői rendelő területi védőnő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4955 Botpalád, Fő utca 136.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben meghatározott
területi védőnői és a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján a védőnői iskola-egészségügyi feladatok.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, védőnői oklevél;
– cselekvőképesség, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– védőnői szakmai gyakorlat, 5 év feletti szakmai tapasztalat;
– alap szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– saját gépkocsi, B kategóriás jogosítvány.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintű kommunikációs készség;
– kiváló szintű problémamegoldó készség;
– jó szintű önálló munkavégzési képesség;
– jó szintű empátia.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak feladását igazoló szelvény);
– írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyurkó László polgármester nyújt, a 06 (44)
707-031-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

– postai úton, a pályázatnak a Botpalád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4955
Botpalád, Petőfi utca 7/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 371/2016/B., valamint a munkakör megnevezését: „Területi védőnő”;
– személyesen: Gyurkó László, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4955 Botpalád, Petőfi utca 7/A.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: képviselő-testületi ülésen. A formai és tartalmi
követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat a munkáltató személyes
elbeszélgetésre hívhatja be. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: önkormányzati hirdetőtábla.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 16.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati
kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

