
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 

hatályos 2018.07.30 – 

2018. EüK 12. 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 Bp., Széchenyi István tér 

7–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), 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 Kft., 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 Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság 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 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata (1195 Budapest, Városház tér 18–20.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet 

Kispesti Egészségügyi Intézet főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2019. február 1-jétől 2024. 

január 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 1195 Budapest, Ady Endre út 122–124.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: kerületi járóbeteg-

szakellátás, kerületi gondozó szolgálatok ellátását és a kerületi alapellátás szervezését végző, 

önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű költségvetési intézmény vezetése  

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; mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser 

szakképesítés; 

– legalább 10 éves vezetői gyakorlat – legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása; 

– magyar állampolgárság; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– több, a munkaterülettel összefüggő szakvizsga, önálló járóbeteg-ellátó intézményben szerzett 

felsővezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai program (hangsúlyozva az ellátandó feladatokkal kapcsolatos koncepciókat); 

– végzettséget, szakképzettséget igazoló eredeti okiratok vagy az okiratok közjegyző által hitelesített 

másolata; 



– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevő szakmai bizottság és a képviselő-

testület tagjai megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy az előterjesztés nyílt illetve zárt ülésen tárgyalandó. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vinczek György nyújt, a 347-4523-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata címére történő 

megküldésével (1195 Budapest, Városház tér 18–20.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: IV/22157/2018., valamint a munkakör megnevezését: 

„főigazgató”; 

– személyesen: Vinczek György alpolgármester, 1195 Budapest, Városház tér 18–20.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: személyes meghallgatás után a képviselő-testület dönt. A 

pályázati eljárás és elbírálás tárgyév december 20-áig várható.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

– www.kispest.hu; 

– kozigallas.gov.hu – 2018. július 16. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: munkabér (Illetmény) és juttatások: a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénnyel összhangban a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései az 

irányadók  

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Belgyógyászati Osztály 

osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Intézményben szakorvosi feladatok végzése. 

Belgyógyászati osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai 

tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai 

összehangolása.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakirányú szakorvosi szakvizsga; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló 

dokumentum másolata; 

– MOK tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Belgyógyászati 

osztály, osztályvezető főorvos”; 

– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, 

foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 



Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Kardiológiai rehabilitációs 

osztály osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Intézményben szakorvosi feladatok végzése. 

Kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai 

tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai 

összehangolása.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakirányú szakorvosi szakvizsga; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló 

dokumentum másolata; 

– MOK tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 



– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Kardiológiai 

rehabilitációs osztály, osztályvezető főorvos”; 

– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, 

foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Központi műtő vezető főorvos 

beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Intézményben szakorvosi feladatok végzése. Központi 

műtő vezető főorvosi feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai tevékenység irányítása, 

felügyelete, szakmai összehangolása.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 



– szakorvosi szakvizsga; 

– egészségügyben töltött szakmai tapasztalat; 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló 

dokumentum másolata; 

– MOK tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következő szerint: „Központi műtő vezető 

főorvos” 

– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, 

foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Sürgősségi betegellátó osztály 

osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

az Intézményben szakorvosi feladatok végzése. Sürgősségi betegellátó osztály osztályvezető főorvosi 

feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás 

folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az egészségügyi ágazati jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– sürgősségi orvostan vagy oxyológia és sürgősségi orvostan szakvizsga; 

– egészségügyben töltött szakmai tapasztalat; 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló 

dokumentum másolata; 

– MOK tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja:  



– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a követező címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Sürgősségi 

Betegellátó Osztály, osztályvezető főorvos”; 

– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, 

foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Szülészet- nőgyógyászati Osztály 

osztályvezető főorvos beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A vezetői 

megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az Intézményben szakorvosi feladatok végzése. 

Szülészet- nőgyógyászati osztály osztályvezető főorvos feladatainak ellátása, egészségügyi, szakmai 

tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai 

összehangolása.  

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az ágazati jogszabályi előírások 

rendelkezései irányadók, illetve megbeszélés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség; 

– szakirányú szakorvosi szakvizsga; 

– kórházi szakorvosi gyakorlat; 

– legalább 1–3 éves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– orvosi diploma, szakirányú szakvizsgát igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program, működési nyilvántartásba vételről szóló 

dokumentum másolata; 

– MOK tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „ Szülészet- 

nőgyógyászati osztály, osztályvezető főorvos”; 

– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, 

foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Kardiológiai osztály 

osztályvezető ápoló beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A. 

§-a szerinti próbaidővel. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 



A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott és a szakmai 

kompetenciáknak megfelelő munkavégzés. A Kardiológiai osztályon a szakmai előírásnak 

megfelelően, osztályvezető ápolói feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabály rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakirányú egészségügyi végzettség; 

– kórházi gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent:  

– befejezett vagy folyamatban lévő egészségügyi főiskola végzettség; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program; 

– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Kardiológiai osztály, 

osztályvezető ápoló”; 

– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, 

foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Szakmai megfelelés és személyes meghallgatás alapján. 



Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Kardiológiai rehabilitációs 

osztály osztályvezető ápoló beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A. 

§-a szerinti próbaidővel. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott és a szakmai 

kompetenciáknak megfelelő munkavégzés. A Kardiológiai rehabilitációs osztályon a szakmai 

előírásnak megfelelően, osztályvezető ápolói feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabály rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakirányú egészségügyi végzettség; 

– kórházi gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent:  

– befejezett vagy folyamatban lévő egészségügyi főiskola végzettség; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program; 

– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 



– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következp címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Kardiológiai 

rehabilitációs osztály, osztályvezető ápoló”; 

– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, 

foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Szakmai megfelelés és személyes meghallgatás alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Neurológiai osztály osztályvezető 

ápoló beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A. 

§-a szerinti próbaidővel. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott és a szakmai 

kompetenciáknak megfelelő munkavégzés. A Neurológiai osztályon a szakmai előírásnak 

megfelelően, osztályvezető ápolói feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabály rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakirányú egészségügyi végzettség.; 

– kórházi gyakorlat; 



– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent:  

– befejezett vagy folyamatban lévő egészségügyi főiskola végzettség; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program; 

– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Neurológiai osztály, 

osztályvezető ápoló”; 

– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, 

foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Szakmai megfelelés és személyes meghallgatás alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Sebészeti osztály osztályvezető 

ápoló beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A. 

§-a szerinti próbaidővel. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 



A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott és a szakmai 

kompetenciáknak megfelelő munkavégzés. A Sebészeti osztályon a szakmai előírásnak megfelelően, 

osztályvezető ápolói feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabály rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakirányú egészségügyi végzettség; 

– kórházi gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent:  

– befejezett vagy folyamatban lévő egészségügyi főiskola végzettség; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program; 

– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére; 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Sebészeti osztály, 

osztályvezető ápoló”; 



– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, 

foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Szakmai megfelelés és személyes meghallgatás alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23. 

*** 

Kátai Gábor Kórház (5300 Karcag, Zöldfa utca 48.) pályázatot hirdet Traumatológiai osztály 

osztályvezető ápoló beosztás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, a Kjt. 21/A. 

§-a szerinti próbaidővel. A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Kátai Gábor Kórház, 5300 Karcag, Zöldfa utca 

48. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: jogszabályban meghatározott és a szakmai 

kompetenciáknak megfelelő munkavégzés. A Traumatológiai osztályon a szakmai előírásnak 

megfelelően, osztályvezető ápolói feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az egészségügyi ágazati jogszabály rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– emelt szintű szakirányú egészségügyi végzettség; 

– kórházi gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

Előnyt jelent:  

– befejezett vagy folyamatban lévő egészségügyi főiskola végzettség; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz, vezetői program; 



– Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban résztvevők részére, 

– nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat esetén a benyújtott pályázati anyagot a pályáztató 

megsemmisíti, vagy a pályázónak visszajuttatja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. október 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton vagy személyesen Intézményünknek a következő címre: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését a következők szerint: „Traumatológiai 

osztály, osztályvezető ápoló”; 

– illetve elektronikusan: Nagyné László Erzsébet főigazgató részére, 

foigazgato.kgkorhaz@externet.hu e-mail-címre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Szakmai megfelelés és személyes meghallgatás alapján. 

Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23. 

*** 

Siófoki Kórház-Rendelőintézet (8600 Siófok, Semmelweis u. 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet ápolási igazgató (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, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8600 Siófok, Semmelweis utca 1. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a főigazgató közvetlen 

irányítása mellett az ápolási tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás folyamatosságának 

biztosítása, szakmai összehangolása. Az intézményben működő egészségügyi ellátáshoz megfelelő 

képzettségű, létszámú szakdolgozó biztosítása. Magas színvonalú betegellátás megszervezése. Az 

intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 10. 

§ (3) bekezdésében 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: 

– 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; 

– egészségügyi területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– egészségügyi területen szerzett – legalább 3–5 év vezetői tapasztalat; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– felhasználói szintű levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook); 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– MESZK tagság; 

– működési nyilvántartásba vétel; 

– cselekvőképesség; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai program az ápolás szakmai terület vezetésére vonatkozóan; 

– kamarai tagságot igazoló dokumentum; 

– működési nyilvántartásba vétel igazolása; 

– egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum; 

– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Inczeffy István főigazgató nyújt, a 06 (84) 

501-710-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Siófoki Kórház-Rendelőintézet 

címére történő megküldésével (8600 Siófok, Semmelweis utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 31-3/2018., valamint a beosztás megnevezését: 

„ápolási igazgató”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu – 2018. július 16. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: az intézmény orvos- és nővérszállóján 

elhelyezés biztosított. Illetmény megegyezés szerint. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.siokorhaz.hu honlapon szerezhet. 

*** 

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 Csecsemő és gyermek osztály osztályvezető főorvos 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: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakorvosi 

munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, továbbá a Csecsemő és gyermek osztály szakmai 

tevékenységének szervezése, működésének szakmai irányítása, ellenőrzése. 

Illetmény és juttatások: 

– az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, valamint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. 

tv. és az egyedi megállapodás irányadók; 

– kiemelt bérezés és kiemelt ügyeleti díj, szükség esetén szolgálati lakást biztosítunk. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, szakirányhoz kapcsolódó szakvizsga; 

– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 

– egészségügyi alkalmasság; 



– büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– szakmai önéletrajz; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata; 

– 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 a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kovács Lajos 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: 09/07/2018, valamint a beosztás megnevezését: „Csecsemő és gyermekgyógyász 

szakorvos”; 

– elektronikus úton dr. Kovács Lajos részére a titkarsag@svoek.hu e-mail-címen keresztül; 

– személyesen: dr. Kovács Lajos, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a főigazgató dönt, a Véleményező Bizottság 

állásfoglalása alapján. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja – 2018. július 12. 

– Közigállás honlapja – 2018. július 12. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok u. 1–3.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szent 



János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Műszaki Osztály műszaki osztályvezető beosztás 

ellátására. 

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: Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Intézet 

karbantartási és energiagazdálkodási feladatainak irányítása. Az Osztály feladatkörébe tartozó 

nyilvántartások pontos, naprakész vezetése, adatszolgáltatás biztosítása üzemeltetési feladatok 

tekintetében. Gondoskodik az Intézet működéséhez a műszaki feltételek biztosításáról. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, főiskola (Bsc), építőmérnök, 

– legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

– legalább 2 éves szakirányú vezetői tapasztalat, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárásban való részvétel. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– beruházási, felújítási programok lebonyolításában szerzett gyakorlat, 

– speciális, építőiparban használt programok ismerete: AutoCAD, MS Project, 

– Ms Office, vagy Open Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 

– motivációs levél, 

– szakmai-vezetési elképzelések, 

– végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

– a munkakörre történő kiválasztás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a 

pályázati eljárással összefüggésben (elektronikusan is) kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék 

és véleményezzék. 



A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 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 

Gazdálkodási Osztály. 20. épület). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 33/2018, valamint a beosztás megnevezését: Műszaki Osztályvezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2018. augusztus 6. 

– www.aeek.hu – 2018. augusztus 6. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: bérezés megegyezés szerint 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.janoskorhaz.hu honlapon szerezhet. 

 


