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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 EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház (3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 72–76.) pályázatot hirdet a Neurológiai Osztály (MISEK – Semmelweis Tagkórház) 

osztályvezető főorvos állásának betöltésére. 

Pályázati feltételek: 

– neurológus szakorvosi képesítés, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– igazolás az orvosok működési nyilvántartásába vételről, 

– igazolás az orvosi kamarai tagságról, 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról, 

– eddigi szakmai tevékenységet is magába foglaló részletes önéletrajz, 

– szakmai elképzelés és program. 

Szolgálati lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Az álláshirdetés kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenése: 2018. október 1. 

A pályázatot kérjük az intézet humánpolitikájára benyújtani 2018. október 31-ig. 

Az állás a sikeres pályázati eljárás lefolytatását követően, előreláthatólag 2018. december 1-jétől 

tölthető be. 

*** 

A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.) pályázatot 

hirdet a Fül-Orr- Gégészeti és Szájsebészeti Osztály osztályvezető főorvos állásának betöltésére. 

Jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan időre, a vezetői megbízás határozott időre – 3 évre 

– történik. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony 

Főbb feladatok: 

– az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, 

– a jogszabályi előírásoknak és a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetése, 

– az osztályt érintő szakmai protokollok és változások nyomon követése, 

– a graduális és posztgraduális képzésben való aktív részvétel. 



Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem, általános orvosi diploma, 

– fül- orr- gégegyógyászat szakvizsga, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– onkológiai fej- nyak sebészetben való jártasság, 

– vezetői tapasztalat, 

– további szakvizsga, 

– oktatói jártasság, 

– tudományos fokozat. 

A pályázathoz csatolni kell: 

– a pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 

– az iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata, 

– érvényes működési nyilvántartási igazolás, 

– MOK tagsági igazolás, 

– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– a vezetésre vonatkozó szakmai koncepció, 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A pályázat benyújtható: postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

főigazgató címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32.). 

Díjazás: a Kjt.-t figyelembe véve, megegyezés alapján kerül megállapításra. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5. 

A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően elbírálásra kerülnek, a munkakör 

2018. december 1-jétől betölthető. 



Pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Dr. Papp Erzsébet orvosigazgató a 06 (82) 501-

300/1321-es telefonszámon. 

*** 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent 

István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 

pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 

Fehérgyarmati és Vásárosnaményi tagkórháza vezető asszisztens munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól. 

A munkavégzés helye: 

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1., illetve 

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4800 Vásárosnamény, Ady Endre utca 5. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: vezetői feladatai 

érintik a Központi Orvosírnok Csoport és a Betegfelvételi Iroda (fehérgyarmati és vásárosnaményi 

telephely) munkatársait is; feladata a fenti szervezeti egységek szakdolgozóinak és munkatársainak az 

irányítása, szakmai felügyelete, a szakmai munka fejlesztése. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– főiskolai, egészségügyi ügyvitelszervező végzettség, 

– szakirányú területen szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel, 

– vezetői gyakorlat, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– szakmai önéletrajz, motivációs levél, 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 



– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan, 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2018. november 15. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 28. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Miterli Edina nyújt, a 06 (42) 599-700/2117-es 

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: 230/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 

vezető asszisztens. 

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: 2018. november 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

KÖZIGÁLLÁS honlapján: 2018. szeptember 24. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI  

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet (1106 Budapest, Maglódi út 89–91.) a 

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

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet I. Belgyógyászati-Gasztroenterológiai Osztályán 

osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: 1106 Budapest, Maglódi út 89–91. 

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

– szakorvosi munkakörben belgyógyász/gasztroenterológus szakorvosi feladatok ellátása, 

– az I. Belgyógyászati-Gasztroenterológiai Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, 

irányítása és ellenőrzése. 



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, 

– belgyógyász és gasztroenterológus szakképesítés, 

– legalább 10 év szakmai tapasztalat, 

– tudományos fokozat, 

– egészségügyi alkalmasság, 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: legalább 3 év vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, 

– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

– szakmai-vezetői elképzelések összefoglaló leírása, 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, 

– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– kamarai tagság érvényességét igazoló dokumentum másolata, 

– érvényes erkölcsi bizonyítvány, 

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

pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 25. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Révai Róbert orvosigazgató nyújt, a 06 (1) 

432-7565-ös telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet címére történő 

megküldésével (1106 Budapest, Maglódi út 89–91. Dr. Bodnár Attila főigazgató részére). Kérjük a 



borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4301/2018., valamint a 

beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos; 

– személyesen: Dr. Bodnár Attila főigazgató részére, Budapest, 1106 Maglódi út 89–91. B épület I. 

emelet. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.aeek.hu - 2018. szeptember 30. 

– www.bajcsy.hu - 2018. szeptember 30. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 30. 

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. 

*** 

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ (MH EK) (1134 Budapest, Róbert K. krt. 44.) 

parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Sürgősségi Centrum 

osztályvezető főorvos munkakör ellátására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 

intézményekben történő végrehajtásról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján, az alábbi 

feltételekkel. 

A Sürgősségi Centrum osztályvezető főorvos feladata: 

– az MH EK Sürgősségi Centrum tevékenységének szervezése, működésének szakmai és operatív 

irányítása, 

– szakorvosi feladatok ellátása a jogszabályok, szakmai protokollok, szakmai irányelvek, módszertani 

útmutatók, valamint a munkaköri leírás alapján az MH EK ellátási területéhez tartozó betegek 

vonatkozásában. 

A munkakör betöltése: közalkalmazotti jogviszony keretében. 

A munkavégzés helye: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ I. számú telephelye: 1134 Budapest, 

Róbert Károly krt. 44. 

A munkakör betöltésének várható ideje: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

Pályázati feltételek: 

– magyar állampolgárság, 

– cselekvőképesség, 

– büntetlen előélet, 



– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– oxyológia vagy sürgősségi oxyológia és sürgősségi orvostan szakorvosi szakképesítés, 

– legalább 5 év kórházi szakorvosi szakmai gyakorlat, 

– legalább 5 éves középszintű szakmai és vezetői gyakorlat, 

– MOK-tagság, 

– érvényes működési engedély, 

– stabil, felhasználó szintű IT-ismeretek, 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elnyerése esetén az osztályvezető főorvos munkakör betöltésének feltétele a Magyar 

Honvédség Egészségügyi Központ Szervezeti és Működési Szabályzat fontos és bizalmas 

munkakörökre vonatkozó melléklete alapján a szükséges biztonsági feltételeknek való megfelelés, 

melynek vizsgálata a kinevezést megelőzően nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásával történik. 

A munkakör ellátásának további feltétele, hogy a pályázó vállalja, hogy az osztályvezető főorvosi 

munkakörrel történő megbízásakor vagyonnyilatkozatot tesz. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakmai publikációk, 

– tudományos fokozat, 

– egészségügyi szakmenedzser MsC végzettség, 

– legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga, 

– több nyelv ismerete, 

– korábbi rendszerfejlesztési, minőségfejlesztési tapasztalat, 

– innovációs tapasztalat, 

– prehospitális és hospitális sürgősségi kapcsolatrendszer. 

Elvárt kompetenciák: 

– csapatmunka, csapatépítő képesség, 

– konfliktuskezelés, jó kapcsolatteremtő képesség, 

– önállóság, határozott fellépés. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, 



– a Sürgősségi Centrumra vonatkozó szakmai tervet és az osztályvezető főorvosi feladatkör ellátására 

vonatkozó elgondolást, 

– az osztályvezető főorvosi munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést 

tanúsító okiratok hitelesített másolatait, 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély és aktuális működési engedély, valamint az orvosi kamarai 

tagságot igazoló dokumentum másolatait, 

– nyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 

– nyilatkozatot a nemzetbiztonsági ellenőrzés végrehajtásának tudomásulvételéről, 

– nyilatkozatot, melyben hozzájárul, hogy szakmai állásfoglalás céljából a pályázati anyag a MOK és a 

Szakmai Kollégium részére megküldésre kerül, 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely legkésőbb a pályázó meghallgatásáig 

benyújtható, 

– referenciákat, 

– a pályázati anyagot tartalmazó DVD/CD-t. 

Az osztályvezető főorvosi megbízás időtartama: a pályázat elnyerése esetén határozatlan 

időtartamú közalkalmazotti jogviszony jön létre, határozott időtartamra (legfeljebb 5 év) szóló 

vezetői megbízással. 

Illetmény, juttatások: az illetmény megállapítására és a béren kívüli juttatásokra (cafeteria) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), az egészségügyi tevékenység 

végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, egyéb egészségügyi ágazati 

jogszabályok, valamint az MH Egészségügyi Központ Kollektív Szerződésének rendelkezései 

irányadóak, melytől a munkáltató saját hatáskörben eltérhet. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton; a borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a Magyar Honvédség Honvédkórház, Sürgősségi 

Centrum, osztályvezető főorvosi beosztására”; 

– személyesen. 

A pályázatot a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Személyügyi és Munkaügyi Osztály, 1134 

Budapest, Róbert Károly krt. 44. címre kell eljuttatni. A munkakör kapcsán Dr. Tamás Róbert o. 

dandártábornok, Honvédkórház, orvosigazgató nyújt további tájékoztatást a 06 (1) 465-1800/71461-

es telefonszámon. 

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a pályázók személyes meghallgatására kerül sor a 

jelentkezési határidő lejártát követő 15 napon belül. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást 

követő 30 napon belül írásos értesítést kapnak. Valamennyi pályázat titkosan kezelendő, azok 

tartalma csak az érintettek előzetes hozzájárulásával hozható nyilvánosságra. 



*** 

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (1095 Budapest, Mester u. 45.) 

pályázatot hirdet orvosigazgató munkakör betöltésére. 

Munkahely megnevezése: Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (1095 

Budapest, Mester u. 45.) 

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

– a járóbeteg-szakellátási, alapellátási egységek irányítása, 

– a szervezeti egységek vezetői számára a feladatok pontos megfogalmazásáról és ismertetésükről 

történő gondoskodás, 

– a szakmai feladatok végrehajtásának segítése és ellenőrzése, 

– a szakmai feltételek biztosításáról történő gondoskodás, 

– a járóbeteg-szakellátási szervezeti egységek munkájának értékelése, működésük körülményeinek, 

feltételeinek ellenőrzése, 

– a járóbeteg-szakellátásban érintettek ellenőrzése, beszámoltatása, 

– a szolgálat teljesítményjelentéseinek ellenőrzése, megvizsgálása, 

– a rendelések közötti együttműködés és munkamegosztás, valamint a munkafegyelem 

megtartásának irányítása, felügyelete és ellenőrzése, 

– az alapellátás és a szakellátás munkahelyei közötti kapcsolattartás. 

A munkakör 2018. december 1-jétől tölthető be. 

A jogviszony időtartama: határozott, 5 éves időtartamra szól 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetemi végzettség, 

– szakorvosi képzettség, 

– öt év gyakorló orvosi tevékenység, 

– egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett képesítés, 

– hároméves vezetői gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzata által működtetett egészségügyi 

intézményrendszer ismerete, 



– alapellátásban szerzett szakmai tapasztalat, 

– járóbeteg-ellátás szervezésében és vezetésében való jártasság, 

– 5 évet meghaladó szakrendelői orvosigazgatási tapasztalat. 

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok: 

– végzettséget igazoló okiratok, 

– erkölcsi bizonyítvány, 

– orvosigazgatói feladatok ellátására vonatkozó koncepció, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Juttatások, egyéb információk: 

– bérezés megegyezés szerint, 

– jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15 nap, 

– a pályázat benyújtása személyesen vagy postai úton történik, 

– a pályázat benyújtásának helye a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

Igazgatóság (1095 Budapest, Mester u. 45.), 

– további információt Dr. Kovács József ügyvezető igazgató nyújt a 455-4570-es telefonszámon. 

*** 

A XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Kh. Nonprofit Kft. (1139 Budapest, Szegedi út 17.) pályázatot 

hirdet osztályvezető reumatológus főorvosi beosztás betöltésére. 

A jogviszony időtartama, jellege: teljes munkaidőre határozatlan időtartamra szól. 

A vezetői megbízással járó feladat: a két telephelyen járóbeteg-ellátás keretében működő 

reumatológiai centrum vezetése, szakmai irányítása, zavartalan működésének biztosítása. 

Pályázati feltételek: 

– orvostudományi egyetem, 

– reumatológus szakorvosi szakvizsga, 

– érvényes státusz az ÁEEK működési nyilvántartásában, 

– érvényes kamarai tagság, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Előnyt jelent: 



– legalább tíz éves vezetői gyakorlat, 

– gyógyfürdő kórházban szerzett szakmai tapasztalat. 

A pályázat benyújtásának határideje: az állás folyamatosan betölthető. 

A pályázati kiírással kapcsolatos további információt nyújt dr. Hertzka Péter ügyvezető igazgató a 06 

(30) 940-4212-es telefonszámon. 

*** 

Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet Anaesthesiológia-intenzív 

osztályra anaesthesiológia-intenzív szakorvos munkakörre, osztályvezetői beosztásban. 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, öt évre szól. 

Pályázati határidő: 2018. október 30. 

Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2018. október 31. 

Az állás 2018. november 1-jétől betölthető. 

Érdeklődni: Kurali Mária bér- és munkaügyi osztályvezetőnél a 06 (88) 521-893-as telefonon. 

Pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– érvényes működési engedély, 

– kamarai tagságra vonatkozó igazolás, 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a 

személyes adatok kezeléséhez hozzájárul, 

– erkölcsi bizonyítvány. 

Vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatása szükséges munkába álláskor. 

Pályázat benyújtása lehetséges: 

– postai úton, a Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) címre; kérjük a borítékon feltüntetni 

a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, 890-9/2018/0403/BER/064/2/0., valamint a 

munkakör megnevezését: anaesthesiológia-intenzív szakorvos/osztályvezető, 

– a korhazig@korhazajka.hu e-mail-címre. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2018. október 1-jén jelenik meg. 



Pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30. 

A pályázat 2018. október 31-én elbírálásra kerül. 

Az állás 2018. november 1-jétől betölthető. 

*** 

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.) főigazgatója pályázatot hirdet 

osztályvezető főorvosi állás betöltésére, Fül-Orr-Gégegyógyászati Osztályára. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre szól. 

Pályázati feltételek: 

– fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga, 

– legalább 5 éves, a szakterületen szerzett gyakorlat, 

– vezetői gyakorlat, 

– tudományos munkásság, 

– tudományos fokozat, 

– aktív kongresszusi részvétel előadóként. 

Előnyt jelent: habilitáció. 

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– tudományos munkák, publikációk jegyzéke, 

– szakmai koncepció, 

– diploma másolata, 

– szakvizsga bizonyítvány 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: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap. 

A pályázat benyújtása: Dr. Trombitás Zoltán főigazgató részére, Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 nap. 

Az állás betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

*** 

A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak 

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

Erzsébet Kórház Transzfuziológiai osztály osztályvezető főorvos beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9. 

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

– szakorvosi munkakörben szakorvosi feladatok ellátása, 

– a Transzfuziológiai 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. törvény és az egyedi megállapodás – kiemelt bérezés, szükség 

esetén szolgálati lakást biztosítunk – rendelkezései az irányadók. 

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, 

– érintetti hozzájárulási nyilatkozat, amely letölthető a 

http://www.ujhelykorhaz.hu/aktualitasok/allasajanlatok/ megfelelő álláspályázat oldaláról. 

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

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 19. 

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: 11/09/2018, valamint a beosztás megnevezését: Osztályvezető főorvos, 

– elektronikus úton dr. Kovács Lajos részére az allas@svoek.hu email-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. november 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– ÁEEK honlapja: 2018. október 23., 

– Közigállás honlap: 2018. október 23. 

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

*** 

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1.) pályázatot hirdet Sürgősségi 

Betegellátó Osztály osztályvezető főorvosi állásra. 

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Főbb feladatok: 

– a Sürgősségi Betegellátó Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és 

értékelési feladatok elvégzése, 



– szakorvosi feladatok ellátása a Sürgősségi Betegellátó Osztályon. 

Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján, illetve 

megegyezés szerint. 

Juttatások: orvos-, ill. nővérszállói elhelyezési lehetőség. 

Munkakör betöltésének feltételei: 

– belgyógyászat vagy sürgősségi orvostan vagy oxyológia vagy aneszteziológia és intenzív terápiás 

szakvizsga, 

– sürgősségi osztályon töltött szakorvosi gyakorlat, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, 

– büntetlen előélet. 

Munkakör betöltésénél előnyt jelent: vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– a végzettséget igazoló okiratok másolata, 

– érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása, 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program, 

– erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló igazolás, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2018. december 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31. 

A pályázatot a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Humán Erőforrás Gazdálkodási Osztály 

osztályvezetőjéhez kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton – a borítékon kérjük feltüntetni: „SBO osztályvezető főorvos”, 

– elektronikus úton a kosine.hum@zmkorhaz.hu e-mail-címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 23. 

A pályázatok elbírálásának eredményéről értesítést küldünk. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 



Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

A pályázat meghirdetője: Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa (3898 Abaújvár). 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3898 Abaújvár, Petőfi út 14. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Abaújvári vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása 

területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta települések) ellátási kötelezettséggel, határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyban vagy vállalkozási formában. 

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

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori NEAK-

finanszírozás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– büntetlen előélet, 

– egyetemi végzettség, 

– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-a szerinti szakképesítések valamelyikének a megléte, 

– „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– részletes szakmai önéletrajz, 

– jogosítvány másolata, 

– vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, 

– egészségügyi alkalmasság igazolása, 

– Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolás, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyilvános, vagy zárt ülés keretében kéri a pályázat elbírálását. 



A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 2019. 

január 2. napjától tölthető be. 

Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: közalkalmazotti kinevezés esetén a kinevezésben 4 

hónap próbaidő kerül kikötésre. Igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás biztosítható. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30. 

A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: Abaújvár polgármesterétől, Sivák 

Tamástól a (46) 388-082 és (30) 315-8922-es telefonszámokon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

– postai úton a Gönci Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldéssel (3895 Gönc, 

Kossuth Lajos utca 71.) Kérjük a borítékon feltüntetni „Pályázat Abaújvári háziorvosi munkakör 

betöltésére” valamint a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, 

– személyesen: Gönci Közös Önkormányzati Hivatalban 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 71. 

Pályázat elbírálásának módja: a pályázati anyag megismerését, valamint a személyes elbeszélgetést 

követően a pályázatokat az Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási 

Tanácsa bírálja el a 2018. november 30-át követő társulási tanácsülésen. 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 

Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Veszprém megye 

Zala megye 



PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak (1125 Budapest, Diós árok 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 munkakör 

betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

– az intézet műszaki, energetikai, beruházási és felújítási feladatainak irányítása, 

– az osztály feladatkörébe tartozó nyilvántartások pontos, naprakész vezetése, adatszolgáltatás 

biztosítása üzemeltetési feladatok tekintetében, 

– az Intézet működéséhez a műszaki feltételek biztosítása. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetemi, főiskolai (Bsc) végzettség, építőmérnök karon, 

– 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, 

– 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 munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 7. 

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 munkakör megnevezését: Műszaki Osztályvezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu - 2018. október 17. 

– www.aeek.hu - 2018. október 17. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: bérezés megegyezés szerint. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 17. 

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

*** 

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

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

Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Stratégiai és szervezési Igazgatóság 

stratégiai és szervezési igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1–3. 

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

– a stratégiai igazgató a főigazgató közvetlen irányítása mellett az orvosszakmai célok kialakítása és 

megvalósítása érdekében ellátja a stratégiai tervezési feladatokat, kidolgozza és figyelemmel kíséri 

azok megvalósítását, 



– közreműködik az intézményfejlesztés irányainak meghatározásában, a fejlesztési programok, 

rekonstrukciós programok, intézményi vállalkozási tevékenység terveinek kidolgozásában, 

– figyelemmel kíséri az intézmény alaptevékenységével összefüggő hazai, külföldi és közösségi 

pályázati lehetőségeket, javaslatot tesz a pályázati forrásokból elérhető hazai és külföldi pénzforrások 

bevonására, 

– közreműködik – különösen az orvosszakmai terület – pályázatainak tervezési, előkészítési és 

megvalósítási munkáiban, 

– gondoskodik az egészségügyi dokumentáció vezetése, tárolása szabályszerűségének biztosításáról 

és felügyeletéről, a gazdaságos működéshez szükséges szakmai adat- és elemzési szolgáltatásról, 

ennek keretében javaslatot tesz a dokumentáció vezetésének korszerűsítésére, 

– irányítja a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátását, 

– figyelemmel kíséri a kapacitásgazdálkodást, 

– javaslatot tesz az intézmény adatgyűjtési (információs) rendszereire, gondoskodik azok folyamatos 

korszerűsítéséről, az adatok értékeléséről, elemzéséről, illetve felhasználásáról, 

– gondoskodik az intézmény minőségbiztosítási, kontrolling- és teljesítményértékelési rendszerének 

fejlesztéséről és működtetéséről, 

– monitorozza a szervezeti egységek tevékenységét, 

– javaslatot tesz az intézmény által nyújtott szolgáltatások minőségét emelő korrekciós 

intézkedésekre. 

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

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

Pályázati feltételek: 

– egyetem, orvosi és management végzettség, 

– legalább 10 éves betegellátási tapasztalat, 

– legalább 10 éves vezetői tapasztalat (min. osztályvezetői szint), 

– finanszírozási, informatikai és minőségügyi terület működtetésében szerzett gyakorlat, 

– ágazati szintű folyamatok tervezésében és megvalósításában szerzett tapasztalat, 

– projektirányítási gyakorlat, 

– tárgyalóképesség, 

– számítógépes ismeretek, 

– angol nyelvvizsga. 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– korábbi stratégiai igazgatói tapasztalat (finanszírozási, informatikai és minőségügyi területek 

irányításában), 

– tapasztalat nemzetközi/regionális/nemzeti szintű operatív programok/projektek tervezésében és 

végrehajtásában, – adatvédelemben, információbiztonságban, minőségügyben és 

szolgáltatásmenedzsmentben szerzett képzettség és tapasztalat, 

– elméleti tevékenység (publikációk, előadások, szakkönyv) a fenti területekben. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes, fényképes szakmai önéletrajz, 

– végzettségeket, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

– nyelvtudást igazoló okirat másolata, 

– folyamattervezési és projektirányítási tapasztalatot alátámasztó iratok másolata, 

– maximum 2 oldal (A4) terjedelemben megfogalmazott motivációs levél a betöltendő posztra 

vonatkozó szakmai elképzelésekről, 

– 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 munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 7. 

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: 53/2018, valamint a munkakör megnevezését: Stratégiai és szervezési igazgató. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.janoskorhaz.hu – 2018. október 17., 

– www.aeek.hu – 2018. október 17. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: bérezés megegyezés szerint. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 17. 



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

 


