Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
hatályos: 2016.07.12 –
2016. EüK. 11. szám pályázati felhívás
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 Angiológiai Profil profilvezető főorvos beosztás ellátására határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezéssel és 5 év határozott időre szóló vezetői megbízással.
Munkakörhöz kapcsolódó lényeges feladatok: az Angiológiai Profil szakmai munkájának tervezése,
szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Pályázati feltételek:
– belgyógyász szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– egészségi alkalmasság;
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– belgyógyászati angiológia szakvizsga;
– nyelvismeret;
– tudományos fokozat.
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. július 13-ai 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 pályázatot a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház címére (1115 Budapest, Tétényi út 12–16.) Prof. Dr.
Bedros J. Róbert főigazgató részére postai úton kell benyújtani.
***
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosa (9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4.)
pályázatot hirdet a Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban (szakorvosi munkakörre), 3 hónapos
próbaidővel történik.
Az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9025 Győr, Híd u. 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a IV. Belgyógyászati
Osztály és a hozzá tartozó járóbeteg szakellátás munkájának szervezése és zavartalan működésének
biztosítása. 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:
– orvosi diploma;
– belgyógyászat szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munka;
– idegen nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai vezetői elképzelések;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;

– MOK tagság igazolása;
– publikációs jegyzék;
– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak –a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt a 06
(96) 503-320-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével 9024
Győr, Vasvári Pál utca 2–4. vagy
személyesen: PAMOK Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye (9024 Győr, Vasvári
Pál utca 2–4.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1086-1/2016.,
valamint a beosztás megnevezését: „osztályvezető főorvos (IV. Belgyógyászati Osztály)”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A. és 20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltaknak megfelelően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁFEK honlapján – 2016. július 18.
– KIH honlapján – 2016. július 18.
– PAMOK honlapján – 2016. július 18.
Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.
***
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosa (9024 Győr, Vasvári Pál utca 2–4.).
pályázatot hirdet a Reumatológiai Osztály osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban (szakorvosi munkakörre), 3 hónapos
próbaidővel történik.

Az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9025 Győr, Híd u. 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Reumatológiai
Osztály és a hozzá tartozó járóbeteg szakellátás munkájának szervezése és zavartalan működésének
biztosítása. 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:
– orvosi diploma;
– reumatológia szakvizsga;
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– mozgásszervi rehabilitáció szakvizsga;
– tudományos munka;
– idegen nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
– szakmai vezetői elképzelések;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– MOK tagság igazolása;
– publikációs jegyzék;
– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak –a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Oláh Attila orvosigazgató nyújt a 06
(96) 503-320-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház címére történő megküldésével 9024
Győr, Vasvári Pál utca 2–4. (vagy)
személyesen: PAMOK Humán Erőforrások Osztálya, Győr-Moson-Sopron megye (9024 Győr, Vasvári
Pál utca 2–4.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1087-1/2016.,
valamint a beosztás megnevezését: „osztályvezető főorvos (Reumatológiai Osztály)”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény (Kjt.) 20/A. és 20/B. §-ban, továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ban foglaltaknak megfelelően.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapján – 2016. július 18.
– KIH honlapján – 2016. július 18.
– PAMOK honlapján – 2016. július 18.
Garzonházi férőhelyet tudunk biztosítani.
***
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosa pályázatot
hirdet a nyugdíjazás miatt megüresedő II. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi állásának
betöltésére.
Pályázati feltételek:
– belgyógyász és gasztroenterológia szakorvosi képesítés;
– a belgyógyászat valamennyi szakterületén, de az osztály jelenlegi profiljának megfelelően
elsősorban gasztroenterológia, endokrinológia szakterületen szerzett jártasság;
– vezetői gyakorlat;
– graduális és posztgraduális képzésben szerzett tapasztalat és készség;

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– igazolás működési nyilvántartásba vételről;
– igazolás orvosi kamarai tagságról;
– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról.
Előnyt jelent:
– tudományos minősítés, vagy megszerzésének vállalása 3 éven belül;
– sürgősségi és/vagy intenzív ellátásban szerzett jártasság;
A törvényben előírt dokumentációkon túlmenően csatolni kell az eddigi szakmai tevékenységet is
magába foglaló részletes önéletrajzot, valamint szakmai elképzelést és programot. Szolgálati lakás
megbeszélés tárgyát képezi.
Az álláshirdetés a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság által felügyelt kozigallas.gov.hu
honlapon történő megjelenése: 2016. július 1.
A pályázatot kérjük az intézet Humánpolitikájára benyújtani 2016. augusztus 15-éig.
Az állás a sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően, 2017. március 1-jétől tölthető be.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített
Kórházak Urológiai Osztály (1125 Bp., Diós árok 1–3.) osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
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: 1125 Budapest, Diós árok 1–3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az urológus szakorvosi
munkakörbe tartozó feladatok mellett ellátja az Urológiai osztály osztályvezető főorvosi feladatait.
Vezeti, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály betegellátó munkáját, ellátja a vezetése alatt álló
dolgozók szakmai felügyeletét. Irányítja, koordinálja, ellenőrzi tevékenységüket, megszervezi a
szakterület ügyeleti, készenléti rendjét. Biztosítja az intézet vagyonát alkotó és az intézet
költségvetéséből fedezett anyagoknak és eszközöknek rendeltetésszerű és az ésszerű
takarékosságnak megfelelő gazdaságos használatát. Folyamatosan ellenőrzi az osztály
dokumentációit, ellátja az osztály működéséhez szükséges egyéb szervezési feladatait.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– egyetem, urológus szakorvos;
– legalább 5 év urológus szakorvosi gyakorlat;
– Phd. fokozat vagy Phd. tanulmányok folytatása és a fokozat megszerzése 4 éven belül.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– aktív fekvőbeteg osztályon szerzett szakorvosi gyakorlat;
– sebész szakvizsga;
– angol és/vagy német nyelvből szerzett középfokú „C” típusú nyelvvizsga;
– felhasználó szintű számítógépes ismeretek;
– egészségügyi szakmenedzseri végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– motivációs levél;
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, továbbképzések, publikációk
összefoglaló jegyzéke;
– szakmai vezetési elképzelések;
– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata;
– érvényes MOK tagság igazolás másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a
pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2016. október 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Szent János Kórház és Észak-budai
Egyesített Kórházak címére történő megküldésével (1125 Budapest, Diós árok 1–3. Emberi Erőforrás
és Gazdálkodási Osztály). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 3715/2016., valamint a munkakör megnevezését: Osztályvezető főorvos.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– www.janoskorhaz.hu – 2016. július 13.
– www.aeek.hu – 2016. július 13.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.janoskorhaz.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 13.
***
A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház főigazgatója pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi állás
betöltésére, Intézetünk Bőrgyógyászati Osztályára.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban szakorvos/főorvos munkakörre és
határozott idejű vezetői megbízásra szól.
Pályázati feltételek:
– bőrgyógyászat szakvizsga;
– legalább tíz éves, a szakterületen szerzett gyakorlat;
– vezetői gyakorlat;
– tudományos munkásság.
Előnyt 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;
– 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 résztvevők 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.
***
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (3525 Miskolc, Városház tér 8.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a
Miskolci Egészségfejlesztési Intézet intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2016. október 1. napjától 2021.
szeptember 30. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc, Egyetem u. 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézményvezető az
alábbiak figyelembevételével, az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége
ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában
számára előírt feladatokat és jogköröket. Az intézmény közfeladata: egészségügyi alapellátás az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény alapján. Az intézmény szakmai alaptevékenysége: az egészségügyi
alapellátás igazgatása és működtetési feladatainak ellátása. Az intézményvezető által ellátandó
főfeladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az
alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja,
összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, felelős az intézmény
gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására,
intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos
jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint
gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés;
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat;
– magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
– cselekvőképesség;
– büntetlen előélet, a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárások
hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró
okok, ne álljon a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt [Kjt. 20. § (4)–(5) bekezdés];
– magyar állampolgárság;
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– prevenció területén szerzett tapasztalat,
– minimum egy idegen nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai önéletrajza;
– a felsőfokú iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata;
– az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzelésekkel, legfeljebb 3 oldal terjedelemben;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul, hogy a pályázati anyagát Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának Közgyűlése, a Közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága, továbbá a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti eseti bizottság
megismerje;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja;

– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen
korlátozott vagy teljesen korlátozott gondnokság alatt;
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (2) bekezdés,
továbbá 43/A. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi ok.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Miskolci Róbert önkormányzati
alapellátási igazgató nyújt, a (46) 786-307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése címére
történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 316525/2016. valamint a beosztás megnevezését:
intézményvezető.
Személyesen: Bőkéné Pálinkás Erzsébet titkársági referens, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525
Miskolc, Városház tér 8.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.)
Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság, valamint Miskolc MJV
Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményezi. A pályázatokról
Miskolc MJV Önkormányzatának Közgyűlése dönt. Közalkalmazotti kinevezés esetén, a kinevezés 3
hónap próbaidő kikötésével történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Miskolc Város honlapja;
– KIH honlapja – 2016. július 2.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja magának a
jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
***
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehablitációs Intézet pályázatot hirdet ápolási igazgató vezető
állására. A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, diplomás
ápoló munkakörre történik. A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a főigazgató közvetlen
irányítása mellett a gyógyintézet által nyújtott ápolási tevékenység felügyelete tevékenységek
összehangolása, ennek keretében különösen:
– a kórházi ápolási dokumentáció szabályszerű vezetésének, a dokumentáció szakmai tartalmának
felügyelete;
– a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése;
– a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés;
– a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás;
– a gyógyintézet higiénés rendjének folyamatos figyelemmel kísérése;
– a házirendben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése;
– a gyógyintézetben ápolói és egyéb egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott
egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete, valamint
– a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– 13/2002. (III. 28.) EüM rendeletben meghatározottak szerint egészségügyi főiskola diplomás ápolói,
intézetvezetői, szakoktatói szakán vagy tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél;
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés;
– legalább hároméves vezetői gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– idegen nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– képesítést igazoló oklevelek másolata;
– szakmai, vezetői program a vezetői tevékenység ellátására vonatkozóan;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– publikációs jegyzékek;

– kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15. nap, 2016. július 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató nyújt a 06
(99) 514-243-as telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Soproni Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2016. július 13.;
– KIH honlapján: 2016. július 13.
– ÁEEK honlapján: 2016. július 13.
***
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet pályázatot hirdet Röntgen- és
Izotópdiagnosztikai Osztály osztályvezető főorvosi állására.
A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben,
főorvosi/szakorvosi munkakörre történik.
Az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri u. 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Osztály munkájának
megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi-, és szervezési tevékenység ellátása,
továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben
meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései
alapján, illetve megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma;

– radiológia szakvizsga;
– legalább 5 éves szakmai gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakképesítés;
– tudományos fokozat;
– idegen nyelvismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz;
– képesítést igazoló oklevelek másolata;
– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás);
– érvényes működési nyilvántartás másolata;
– publikációs jegyzékek;
– kamarai tagság igazolása;
– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagot megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 15. nap. 2016. július 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató nyújt a 06
(99) 514-243-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs
Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.).
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60. nap.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2016. július 13.
– KIH honlapján: 2016. július 13.;
– ÁEEK honlapján: 2016. július 13.
***
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Tószegi út 21.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Osztály szakmai tevékenységének vezetése, irányítása, a zavartalan működés
biztosítása, a teljesítmény finanszírozás folyamatos figyelése, az osztály menedzselése, a beosztott
dolgozók szakmai munkájának felügyelete, szakmai fejlődésük elősegítése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, általános orvosi diploma, aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsga;
– szakirányú területen szerzett 5 év feletti vezetői tapasztalat;
– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, kamarai tagság;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– külföldi tapasztalatszerzés – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként az általános dokumentumokon felül benyújtandó:
– szakmai önéletrajz;
– vezetői elképzelést bemutató program;
– diploma másolata;
– szakorvosi képesítés másolata;
– minősítésről szóló igazolás másolata;

– határozat az Orvosok Alapnyilvántartásba vételéről;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan;
– tudományos munka jegyzéke.
Általános információk:
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Tölgyes Anna mb. főigazgató nyújt, a 06
(56) 503-710-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tószegi út 21.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Szakmai Kollégium véleménye, személyes meghallgatás,
helyi pályázati elbíráló bizottság javaslata, főigazgatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázatokat Dr. Tölgyes Anna mb.
főigazgatónak címezve kell benyújtani.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hetenyikorhaz.hu honlapon szerezhet.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye

A Mátrai Gyógyintézet főigazgatója pályázatot hirdet általános orvosi munkakör határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben történő betöltésére.
Munkavégzés helye: Heves Megye, 3233 Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet.
Illetmény és juttatások: kiemelt bérezés.
A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: az Intézet gyógyító munkájában való részvétel, a
munkaköri leírásban foglaltak alapján a kijelölt betegellátó osztályon orvosi tevékenység végzése.
Aktív részvétel a pulmonológiai, a bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team
munkájában.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma megléte;
– MOK tagság, felvétel az orvosok országos nyilvántartásába;
– magyar nyelvtudás;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség,
A pályázathoz csatolandó:
– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása (egyszerű másolatban);
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, (egyetemi diploma, stb.);
– nyilatkozat a büntetlen előéletről, valamint arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes
pályázati anyagot megismerhetik és a pályázat elbírálásához felhasználhatják.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3233 Mátraháza,
hrsz.: 7151). Kérjük a borítékon feltüntetni: általános orvos.
Személyesen: dr. Urbán László PhD főigazgató, Heves megye, 3233 Mátraháza, hrsz.: 7151 Mátrai
Gyógyintézet, adminisztrációs épület.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 15.
Az állással kapcsolatos egyéb információk:
Az állásra pályázhatnak friss diplomás orvosok is, akik a tüdőgyógyászat iránt érdeklődnek és vállalják
Intézetünkben a rezidensképzést, vagy már rezidensképzésben vesznek részt és Intézetünk
munkatársaként kívánják a rezidensképzést befejezni. Intézetünk a pulmonológus szakorvos képzést
támogatja.
Igény esetén szolgálati elhelyezést, vagy szolgálati lakást biztosítunk.

A büntetlen előéletről a pályázatban csak nyilatkozni kell, a három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlap;
– KIH honlapján: 2016. június 26.;
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Urbán László PhD főigazgató nyújt, a 06
(37) 574-503-as telefonszámon.
***
A Mátrai Gyógyintézet főigazgatója pályázatot hirdet határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban pulmonológus szakorvosi állás betöltésére:
Feladata: a munkaköri leírás alapján szakorvosi végzettségének megfelelő gyógyító munka végzése,
aktív részvétel a pulmonológiai team munkájában.
Bérezés: kiemelt bérezés, megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– tüdőgyógyász szakvizsga,
– magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– OONY-ba történt felvétel,
– MOK tagság.
A pályázatnál előnyt jelent:
– „orvosi rehabilitáció a pulmonológia területén” szakvizsga, vagy szakvizsga előtti állapot. A
szakvizsga előtti állapotról a pályázatban nyilatkozni kell.
A pályázathoz csatolandó:
– OONY-ba történt felvétel és a MOK tagság igazolása (egyszerű másolatban);
– végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata (egyetemi diploma, szakvizsga oklevél);
– beleegyező nyilatkozat a büntetlen előéletről, valamint arról, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők a teljes pályázati anyagot megismerhetik és a pályázat elbírálásához felhasználhatják.
A pályázatok leadásának módja:
Levélben: 3233 Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet, hrsz.: 7151. A borítékra kérjük ráírni:
„pulmonológus szakorvosi álláspályázat”;

személyesen: dr. Urbán László PhD, főigazgató részére, Mátraháza, Mátrai Gyógyintézet,
adminisztrációs épület,
Az állással kapcsolatos egyéb információk: az állás 90 napos próbaidővel az elbírálást követően
azonnal betölthető.
Igény esetén szolgálati elhelyezést, vagy szolgálati lakást biztosítunk.
A büntetlen előéletről a pályázatban csak nyilatkozni kell, a három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt felvétel esetén kell benyújtani.
Pályázati határidő: 2016. augusztus 1.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 15.
A pályázati kiírásokkal kapcsolatosan további információt dr. Urbán László PhD főigazgató nyújt, a 06
(37) 574-503-as telefonszámon.
A pályázat a KIH honlapján 2016. június 21-én jelent meg.
A pályázatokkal kapcsolatban bővebb és irányadó adatok a kozigallas.hu honlapon találhatók.
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
A Magyar Imre Kórház Ajka (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet orvosi állás betöltésére az alábbi
osztályokra:
Sürgősségi betegellátó osztály
Szülészet-nőgyógyászati osztály
Mozgásszervi rehabilitációs osztály
Belgyógyászati osztály
Ttraumatológiai osztály

Sebészeti osztály
Infektológiai osztály
Pathológiai osztályra
Ppszichiátriai szakrendelés és gondozás
Az állás folyamatosan betölthető.
Érdeklődni Dr. Nyári Ildikó főigazgatónál a 06 (88) 521-124-es telefonszámon lehet.
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 főigazgatóhoz
lehet benyújtani.
A KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2016. július 15-én jelenik meg. Az álláshirdetés határideje: 2016.
augusztus 31.
***
A Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulást alapító Önkormányzatok pályázatot írnak ki a
Zánka székhellyel működő vegyes háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel,
közalkalmazotti kinevezéssel, vagy vállalkozás formában történő ellátására.
Ellátandó feladatok: Zánka, Balatonszepezd, Balatoncsicsó, Szentantalfa, Óbudavár, Szentjakabfa,
Tagyon községek közigazgatási területén megállapított körzetben vegyes háziorvosi (felnőtt és
gyermek háziorvosi, valamint iskola- és ifjúságorvoslás) feladatok ellátása területi ellátási
kötelezettséggel, az önkormányzatok tulajdonában lévő, 8251 Zánka, Rákóczi u. 31. alatti, 8251
Balatonszepezd, Dózsa Gy. u. 1. alatti, 8272 Szentantalfa, Fő u. 30. alatti, valamint 8272
Balatoncsicsó, Fő utca 13. alatti orvosi rendelőben.
A tevékenység magában foglalja a központi háziorvosi ügyeleti szolgálatban való részvételt.
Illetmény: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet;
– cselekvőképesség;

– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM
rendeletben előírt szakorvosi szakképesítés;
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló
313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.
A pályázathoz csatolandó:
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata;
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai
feladóvevény másolata;
– részletes szakmai önéletrajz;
– Magyar Orvosi Kamarai tagságról igazolás;
– vállalkozó esetében erre vonatkozó igazoló okirat;
– a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő
személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek;
– a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak
nyilvános tárgyalásához.
A pályázat benyújtásának helye és módja:
A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani a Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi
Társulás címére: 8251 Zánka, Iskola u. 11. Filep Miklós elnöknek címezve.
A borítékon feltüntetendő: „Háziorvosi pályázat”
A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámon kérhető: Filep Miklós
elnök: 06 (30) 993-2989.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 1.
Az elbírálás határideje: a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi társulási és képviselőtestületi ülés.
Az orvosi praxis betölthető: a pályázat elbírálását, illetve a feladat-ellátási szerződés megkötését
követően azonnal.
A kinevezés időtartama: amennyiben a közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidős, határozatlan
időre szól, a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.
A megbízás időtartama: amennyiben vállalkozó háziorvos nyújt be pályázatot a Társulás
Önkormányzatai határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést kötnek, melyben a felek rögzítik a
működési feltételeket.

Zánka Község Önkormányzata szükség esetén szolgálati lakást biztosít.
A benyújtás határidején a Társulás címére való beérkezés időpontját kell érteni.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
– admin.kozigallas.gov.hu;
– www.oali.hu;
– www.zanka.hu;
– körzethez tartozó települések honlapjai.
A Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi Társulás Önkormányzatai fenntartják a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására.
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA
Karolina Kórház – Rendelőintézet (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
Karolina Kórház – Rendelőintézet intézeti főgyógyszerész munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.
A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézeti
gyógyszertár tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok
elvégzése. A gyógyszergazdálkodás körébe tartozó feladatok (rendelések, készletezés, kiadások,
helyettesítések, keretgazdálkodás) szakmailag helytálló ellátása. A Daily Dose rendszer folyamatos
karbantartása, fejlesztések kiterjesztése. Az Intézet közforgalmú gyógyszertárának beindítása,
működtetése. A Főorvosi Tanács ülésein részvétel, a programoknak megfelelő tevékenység végzése,
jelentések, döntés előkészítő anyagok megírása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, szakvizsga, gyógyszerellátási gyógyszerészet szakgyógyszerésze;
– érvényes működési nyilvántartással rendelkező, büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– szakmai önéletrajz;
– vezetői feladatkör ellátásával kapcsolatos elképzelések, tervek;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– érvényes működési nyilvántartás igazolása;
– nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bertalan István főigazgató főorvos nyújt, a
(96) 574-603-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház – Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200
Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 48-53-26/2016., valamint a munkakör megnevezését: „intézeti
főgyógyszerész”.
vagy
személyesen: Dr. Bertalan István főigazgató főorvos, Győr-Moson-Sopron megye, 9200
Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Karolina Kórház – Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu – 2016. július 1.
– KIH honlapján: www.kozigallas.gov.hu – 2016. július 1.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT ÁLLÁSOKRA
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága (7100 Szekszárd,
Vörösmarty u. 5.) pályázati felhívása.
A munkakör megnevezése: területi védőnő.

A védőnő a vegyes körzet feladatait a 49/2004. (V. 21.) EüM, valamint a 26/1997. (IX. 3.) NM
rendeletek alapján végzi.
Pályázati feltételek:
– védőnői főiskolai diploma hiteles másolata;
– erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet.
Juttatások, egyéb információk:
Bérezés: Kjt. szerint.
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Honlapon való publikálás: 2016. július 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 3.
A munkakör 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat közzétételének további helye:
– Szekszárdi Vasárnap: 2016. július 17.
– Tolna Megyei Extra: 2016. július 20.
További információ: 06 (74) 511-477, 06 (30) 458-6344-es telefonszámon, Dölles Lászlóné
intézményvezetőtől kérhető.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Sátoraljaújhelyi
Erzsébet Kórház Finanszírozási Osztály osztályvezető beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A 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: közvetlenül felelős a
Finanszírozási osztály munkájáért. Ellátja az informatikai beszerzői keretgazda szerepkört. Feladata a
kórházban működő programok működésének felügyelete, adatállományainak karbantartása, ezen
folyamatok megszervezése.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, informatikus;
– informatikában való jártasság – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat;
– gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret;
– gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP;
– gyakorlott szintű hálózatismeret;
– büntetlen előélet, cselekvőképesség;
– egészségügyi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz;
– szakmai vezetői program;
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban;
– írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők
megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska, gazdasági igazgató nyújt, a 06
(47) 525-304-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: 08-06/2016., valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető.
Elektronikus úton: Lukács Piroska, gazdasági igazgató részére a titkarsag@svoek.hu e-mail címen
keresztül.
Személyesen: Lukács Piroska, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság
és a Tagozatok állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja – 2016. június 10.
– Munkáltató honlapja – 2016. június 9.
– Közigállás publikálási ideje: 2016. június 15.

