Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
2019. EüK 10. szám pályázati felhívás 4
hatályos: 2019.07.02 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 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (4400 Nyíregyháza, Szent
István utca 68.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Fehérgyarmati tagkórházának Rehabilitációs Központja osztályvezető főorvos 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: 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztály munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása,
– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetem, mozgásszervi rehabilitációs szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, legalább 5 év szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, ortopédia/traumatológia/sebészet szakvizsga,
– 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,
– 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 2019. augusztus 20. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 21.
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: 144/2019, valamint a munkakör megnevezését:
osztályvezető főorvos.
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: 2019. augusztus 19.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 13.
***
A Zala Megyei Szent Rafael Kórház, a Pécsi tudományegyetem Oktatóháza (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi
Miklós utca1.) pályázatot hirdet üzemeltetési osztályvezető munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az Üzemeltetési Osztály operatív irányítása, tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási,
ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése,
– a terület javítási, karbantartási feladatainak koordinálása,
– kötelező felülvizsgálatok elvégzése,
– energiagazdálkodás, takarékos üzemeltetés megvalósítása,
– pályázatok, beruházások előkészítése, megvalósításban történő részvétel.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), illetve
megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– gépészmérnök, villamosmérnök, mechatronikai mérnök, vagy egyéb szakirányú műszaki felsőfokú
végzettség,

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– a végzettséget igazoló okiratok másolata,
– erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. augusztus 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 19.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Szent Rafael Kórház
címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 1.) Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HEG/18/52/2019., valamint a
munkakör megnevezését: Üzemeltetési osztályvezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
– www.kozigallas.gov.hu (2019. június 17.),
– www.zmkorhaz.hu (2019. június 13.).
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
Az ajkai Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F.u.1.) pályázatot hirdet csecsemőgyermekgyógyászati osztályra csecsemő-gyermekgyógyászat szakorvos/osztályvezető főorvos
munkakör betöltésére.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Pályázati feltételek:
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet.
Pályázathoz csatolandó:
– részletes szakmai önéletrajz,

– végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– szakmai vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,
– MOK-tagság igazolása,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, illetve a
személyes adatok kezeléséhez hozzájárul,
– büntetlen előélet igazolása, amely a pályázat elnyerése esetén a munkába álláskor szükséges
(erkölcsi bizonyítvány).
Pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.
Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2019.szeptember 30.
Állás betölthetősége: az állás 2019. október 1-jétől betölthető.
Egyéb információ: az állás betöltésével egyidejűleg kiemelt bérezést és lakásmegoldást biztosítunk.
Pályázat benyújtása: a pályázatot a Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. utca 1.) címén, Dr.
Nagy Zoltán főigazgatóhoz lehet benyújtani.
Érdeklődni Dr. Nagy Zoltán főigazgatónál lehetséges a 06 (88) 521-124-es telefonszámon.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Közigállás honlapon– 2019. június 11.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA
Budapest
Baranya megye
Bács-Kiskun megye
Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Abaújvári Háziorvosi és Védőnői Szolgálatot Fenntartó Társulás Társulási Tanácsa (3898 Abaújvár,
Petőfi út 4.) pályázatot hirdet Abaújvári körzet háziorvosi munkakörének betöltésére.
A munkavégzés helye: 3898 Abaújvár, Petőfi út 14.
Jogviszony: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony vagy vállalkozási forma.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Abaújvári vegyes háziorvosi körzet feladatainak ellátása
területi (Abaújvár, Kéked, Pányok, Zsujta települések) ellátási kötelezettséggel.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve vállalkozási forma esetén a mindenkori NEAKfinanszírozás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– büntetlen előélet,
– egyetemi végzettség,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 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,
– MOK-tagság igazolása,
– 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 azonnal
betölthető.
Munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: igény esetén Abaújvár településen szolgálati lakás
biztosítható.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.
A pályázattal kapcsolatosan további tájékoztatás kérhető: Abaújvár polgármesterétől, Sivák
Tamástól a 06 (46) 388-082-es és a 06 (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 a 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 2019. augusztus 30-át követő társulási tanácsülésen.
A pályázati hirdetmény publikálásának dátuma a kozigallas.hu-n: 2019. június 14.
Csongrád megye
Fejér megye
Győr-Moson-Sopron megye
Hajdú-Bihar megye
Heves megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Komárom-Esztergom megye
Nógrád megye
Pest megye
Cegléd Város Önkormányzata (2700 Cegléd, Kossuth tér 1.) pályázatot hirdet a ceglédi XIII. számú
felnőtt háziorvosi körzet betöltésére, területi ellátási kötelezettséggel.
Ellátandó lakosságszám (kártya): 1430 fő.
Ellátandó települések száma: egy településrész – Cegléd Város Önkormányzatának a háziorvosi
körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet 1. mellékletében megállapított ceglédi XIII. számú
felnőtt háziorvosi körzet.
Pályázati feltételek:
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
szerinti képesítés, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény
végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás
gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.
(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– a háziorvosi körzetben jelenleg Cegléd Város Önkormányzata által foglalkoztatott 2 fő szakdolgozó
továbbfoglalkoztatásának vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– végzettséget, szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok hiteles másolatai,
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
– végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredetiben, amely igazolja a büntetlen előéletet és
azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– egészségügyi alkalmassági vizsgálat igazolása,
– Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal által kiadott igazolás, hogy a praxisengedély
megszerzésének feltételei fennállnak,
– vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas
vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata és a társasági
szerződés másolata,
– MOK-tagság igazolása,
– az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartás igazolása,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot
megismerhessék és abba betekinthessenek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztusi képviselő-testületi ülésen.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Cegléd Város Önkormányzata címére (2701 Cegléd,
Pf.: 85.), Takáts László polgármesternek címezve; a borítékon kérjük feltüntetni: „XIII. számú felnőtt
háziorvosi körzet”.
További információ kérhető a 06 (53) 511-437-es telefonszámon az egészségügyi alapellátásért
felelős ügyintézőtől.
Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a magának a jogot, hogy a pályázatot
külön indokolás nélkül eredménytelennek, érvénytelennek nyilvánítsa.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. november 1.
Jogviszony jellege: vállalkozási.
Egyéb feltételek, információk:
– a háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen szerezhető meg,

– a feladatellátás vállalkozási formában történik, az önkormányzattal kötött határozatlan idejű,
legalább 5 év időtartamra kötött feladat- ellátási szerződés alapján,
– az önkormányzat a feladat ellátásához a rendelőhelyiséget, valamint annak felszerelését
térítésmentesen biztosítja,
– a településen központi háziorvosi ügyeleti rendszer működik, külön szerződés alapján. Az
ügyeletben való részvétel nem kötelező,
– igény esetén az önkormányzat szolgálati lakást biztosít,
– 20 millió Ft vállalkozási szintű adó alapot meg nem haladó összegig a vállalkozó háziorvos iparűzési
adómentességben részesül.
***
Nagykőrös Város Önkormányzata (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) pályázatot hirdet Nagykőrös
III. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet feladatainak ellátására.
Munkavégzés helye: Nagykőrös, Széchényi tér 8.
Ellátandó feladat: a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüM rendeletben (EüM rendelet) foglalt feladatok ellátása (iskola-egészségügyi feladatok ellátása is)
területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozási formában, az ügyeleti ellátásban való részvétel önkéntes
vállalásával, önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés szerint.
Pályázati feltételek:
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben, valamint az EüM rendeletben foglalt képesítési feltételek megléte,
– szakmai alkalmassági orvosi vélemény,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– képesítést igazoló okiratok hiteles másolata,
– szakmai önéletrajz, motivációs levél,
– működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
– MOK-tagság igazolása,
– nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a
pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.
Juttatások, egyéb információk:
– szolgálati lakás kérdése személyes egyeztetés tárgyát képezi,
– a praxisjog térítésmentesen kerül átadásra.

Pályázat beadásának határideje: a megjelenéstől számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Nagykőrös Város Önkormányzat képviselőtestülete bírálja el, a pályázati határidő lejártát követő ülésen.
Az álláshely betölthetősége: az állás a pályázatok elbírálása után, a szükséges engedélyeztetési
eljárást követően tölthető be.
A pályázat benyújtása: zárt borítékban, „Házi gyermekorvosi pályázat” megjelöléssel, dr. Czira
Szabolcs polgármester részére (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.)
Felvilágosítás kérhető: Aczél Zoltánnétól, Önkormányzati Iroda vezetőjétől a 06 (53) 550-310-es
telefonszámon.
A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indokolás nélkül
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat további közzétételének helye: Nagykőrös város honlapja. A honlapon az általános
adatvédelmi tájékoztató elérhető.
Somogy megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Tolna megye
Vas megye
Veszprém megye
Zala megye
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT
VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel utca 59–61.)
pályázatot hirdet Élelmezési Osztályára élelmezési osztályvezető munkakör betöltésére.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– főiskola, dietetikus képzettség,
– élelmezési területen szerzett, legalább 3 év vezetői tapasztalat,
– egészségügyi alkalmasság,
– büntetlen előélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– HACCP területen szerzett , legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– egészségügyi intézménynél szerzett, legalább 1–3 év szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– vezetői koncepció,
– igazolás a vezetői gyakorlatról,
– hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők megismerhetik,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a
pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul,
– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről nyilatkozat,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén).
Pályázati benyújtási határidő: 2019. július 11.
Pályázati elbírálási határidő: 2019. július 20.
A munkakör betölthetősége: a munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet címére
történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-1040, valamint a munkakör megnevezését: Élelmezési
osztályvezető,
– elektronikus úton Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiro-opai.hu
email-címen keresztül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szathmáry Ádám mb. gazdasági igazgató
nyújt, a 451-2686-os telefonszámon.
***
A tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. utca77.) főigazgatója pályázatot
hirdet Belgyógyászat-Gasztroenterológiai Osztályára osztályvezető főnővéri álláshelyre, ápolói
munkakör ellátása mellett.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves, határozott időtartamra szól.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

Pályázati feltétel:
– egészségügyi főiskola végzettség,
– minimum 20 év ápolás szakmai gyakorlat,
– 5 év középvezetői gyakorlat,
– érvényes működési nyilvántartás.
Feladata: az osztály ápolási tevékenységének szakmai irányítása.
A pályázathoz csatolandók:
– szakmai önéletrajz,
– részletes szakmai koncepció,
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– érvényes működési nyilvántartási kártya,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyítvány,
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásban résztvevők betekintési jogához.
Benyújtási határidő: 2019. július 21.
A pályázatok elbírálása: az elbírálás a benyújtási határidőt követő 30 napon belül történik.
Az állás betölthetősége: az álláshely az elbírálást követően azonnal, illetve 30 napon belül
betölthető.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a
fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa
György út 77.). Információ a 06 (34) 515-469-es telefonszámon kérhető. A borítékra kérjük írják rá:
„Pályázat osztályvezető főnővéri álláshelyre”.
KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 28.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT VEZETŐI
ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház (3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Gazdasági Ellátó
Osztályra osztályvezető 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: 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Gazdasági Ellátó
Osztály alá tartozó szervezeti egységek irányítása.
Pénzügyi – számviteli csoport:
– az intézet pénzügyi műveleteinek elvégzése,
– pénzügyi helyzet rendszeres kimutatása, elemzése,
– az Intézet követeléseinek minősítése, nyilvántartása, behajtatása,
– számlázás,
– pénzforgalommal kapcsolatos munkák lebonyolítása,
– bérlőkkel való kapcsolattartás,
– tárgyi eszközök beruházások elszámolása, nyilvántartása,
– készletek főkönyvi elszámolása,
– árbevétel és egyéb bevételek könyvelése,
– főkönyvi és folyószámla kivonatok készítése,
– beszámoló és vagyonkimutatás elkészítése,
– külső-belső adatszolgáltatások,
– adóbevallásokhoz szükséges nyilvántartások vezetése.
Humánpolitikai-bér- és munkaügyi részleg:
– az intézet munkavállalóival kapcsolatos személyi- és bérügyek intézése,
– munkaügyi nyilvántartás vezetése,
– adóhatóság részére havi bevallások összeállítása, elküldése; létszám és béralap tervezése,
jogszabályi előírások alapján adatszolgáltatás,
– az Intézet humánpolitikájára és stratégiájára vonatkozó javaslatok elkészítése,
– továbbképzési programok kidolgozása és szervezése,
– munkáltatói és munkavállalói érdekegyeztetési ügyek kezelése, közreműködés az Igazgatóság és az
érdekképviseleti szerv közötti megállapodások kidolgozásában és módosításában,
– külső-belső adatszolgáltatások.
Anyaggazdálkodási részleg:

– beszerzői keretgazdálkodás,
– árajánlatok kérése, piackutatás,
– szükségletek felmérése,
– beszerzés,
– központi beszerzés,
– felhasználói keretgazdálkodás,
– raktározás,
– selejtezés,
– leltározás,
– szállítási feladatok,
– külső-belső adatszolgáltatás.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– felsőfokú képesítés, szakirányú felsőfokú végzettség és államháztartási mérlegképes könyvelői
végzettség,
– költségvetési intézményben szerzett, legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
– egészségügyi alkalmasság,
– büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– szakmai vezetői program,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– érintetti hozzájárulási nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában
résztvevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék, 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: 2019. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Piroska gazdasági igazgató 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: 29/05/2019, valamint a beosztás megnevezését: Gazdasági Ellátó Osztály
osztályvezető,
– elektronikus úton Lukács Piroska gazdasági igazgató részére a allas@svoek.hu email-címen
keresztül,
– személyesen: Lukács Piroska gazdasági igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3980
Sátoraljaújhely, Mártírok útja 9.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatról a mb. főigazgató dönt, a véleményező
bizottság állásfoglalása alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– ÁEEK honlapja– 2019. június 7.
– Közigállás honlapja – 2019. június 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujhelykorhaz.hu honlapon szerezhet.

