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Pályázati hirdetmény betölthető állásokra
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

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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói
tagkórházának Gerontopszichiátriai Osztálya 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: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
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:
– orvosi diploma,
– pszichiátriai szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– belgyógyászat vagy neurológiai szakvizsga,
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv 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 2020. december 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 4.
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.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
213/2020,, 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: 2020. november 30.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 28.
***
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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói
tagkórházának II. Pszichiátriai Osztálya 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: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
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:
– orvosi diploma,
– pszichiátriai szakvizsga,

– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– orvosi rehabilitáció (pszichiátria) szakvizsga,
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv 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 2020. december 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 4.
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.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
214/2020., 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: 2020. november 30.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 28.
***
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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói
tagkórházának Addiktológiai Osztálya 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: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
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:
– orvosi diploma,
– pszichiátria, pszichoterápia, addiktológia vagy orvosi rehabilitáció (pszichiátria) szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv 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 2021. január 2. napjától
tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 4.
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.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
215/2020, 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: 2020. december 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 28.
***
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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói
tagkórházának Telephelyi Orvosigazgató-helyettes 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: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– orvosszakmai irányelvek meghatározása, betartatása és ellenőrzése,
– a tagintézmény fekvő- és járóbeteg ellátásának orvos-szakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése,
– együttműködés a tagintézmény ápolás irányításával,
– az egészségügyi ellátás finanszírozásának folyamatos figyelemmel követése és ennek
függvényében az orvosszakmai hatékonyság és gazdaságossági szempontok kidolgozása és
érvényesítése,
– rövid-, közép- és hosszú távú szakmai, fejlesztési és integrációs koncepciók kialakítása és az
SZSZBMK stratégiai tervéhez illesztése,
– a szakorvosok számára a tagintézmény és az osztály struktúrájába illeszthető szakmai specializáció
tárgyi és személyi lehetőségeinek kialakítása, szakmailag elvárható támogatása,

– az orvosi tevékenységek teljesítményének, a finanszírozási és betegforgalmi mutatóinak a
figyelemmel kísérése, az orvosszakmai vezetés által előírt elvárások teljesülésének ellenőrzése,
eltérés esetén a szükséges intézkedések végrehajtása,
– betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése, betegjogi képviselővel való
kapcsolattartás.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– szakorvosi képesítés,
– az egészségügyi közintézmények vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési
követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási
szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egészségügyi
menedzseri képesítés,
– szakorvosi tapasztalat – 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,
– idegennyelv ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,
– szakmai program az orvosszakmai terület 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 2021. január 2. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 4.

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.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
216/2020, valamint a munkakör megnevezését: Telephelyi Orvosigazgató-helyettes.
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: 2020. december 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 28.
***
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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Nyíregyházi tagkórháza Telephelyi Ápolási Igazgatóhelyettes 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek
kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele,
– az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődésének biztosítása céljából az ápolás
szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése,
– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén,
– az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő
ellenőrzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására,
– biztosítja a szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkor
érvényben levő minimumrendelet figyelembevételével.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi okleveles ápoló végzettség,

– egészségügyi menedzser végzettség,
– fekvőbeteg-ellátásban, ágy mellett szerzett ápolói gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– kórházban szerzett ápolásvezetői – 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügy kontrollingr endszerének ismerete,
– minőségirányításban szerzett gyakorlat,
– idegennyelv ismerete,
– tudományos munkában való részvétel.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,
– szakmai program az ápolási terület 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 2021. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 4.
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.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
217/2020, valamint a munkakör megnevezését: Telephelyi Ápolási Igazgatóhelyettes.
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: 2020. december 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 28.
***

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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Fehérgyarmati tagkórháza Telephelyi Ápolási Igazgatóhelyettes 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 ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek
kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele,
– az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődésének biztosítása céljából az ápolás
szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése,
– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén,
– az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő
ellenőrzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására,
– biztosítja a szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkor
érvényben levő minimumrendelet figyelembevételével.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi okleveles ápoló végzettség,
– egészségügyi menedzser végzettség,
– fekvőbeteg ellátásban, ágy mellett szerzett ápolói gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– kórházban szerzett ápolásvezetői – 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügy kontrolling rendszerének ismerete,
– minőségirányításban szerzett gyakorlat,
– idegennyelv ismerete,
– tudományos munkában való részvétel.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,
– szakmai program az ápolási terület 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 2021. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 4.
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.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
218/2020., valamint a munkakör megnevezését: Telephelyi Ápolási Igazgatóhelyettes.
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: 2020. december 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 28.
***
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 a Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói
tagkórháza Telephelyi Ápolási Igazgatóhelyettes 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: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az ápolás, szakápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása és ellenőrzése, ennek
kapcsán szükségessé váló intézkedések megtétele,

– az irányítása alá tartozó munkatársak szakmai továbbfejlődésének biztosítása céljából az ápolás
szakma területén a folyamatos képzés, továbbképzés tervezése, szervezése és ellenőrzése,
– költséghatékony gazdálkodás betartása és megvalósítása az ápolás területén,
– az osztályok ápolási tevékenységének mennyiségi és minőségi mutatók alapján történő
ellenőrzése, a dokumentációs rend felügyelete a jogszabályi megfelelés biztosítására,
– biztosítja a szakmai munka ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a mindenkor
érvényben levő minimumrendelet figyelembevételével.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi okleveles ápoló végzettség,
– egészségügyi menedzser végzettség,
– fekvőbeteg ellátásban, ágy mellett szerzett ápolói gyakorlat – 5 év feletti szakmai tapasztalat,
– kórházban szerzett ápolásvezetői – 5 év feletti vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügy kontrolling rendszerének ismerete,
– minőségirányításban szerzett gyakorlat,
– idegennyelv ismerete,
– tudományos munkában való részvétel.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– szakmai önéletrajz,
– motivációs levél,
– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,
– szakmai program az ápolási terület 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 2021. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 4.

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.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
219/2020., valamint a munkakör megnevezését: Telephelyi Ápolási Igazgatóhelyettes.
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: 2020. december 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 28.
***
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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Fehérgyarmati tagkórházának Szülészet- Nőgyógyászati Osztálya osztályvezető ápoló 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:
– főiskola, szakirányú és/vagy diplomás ápoló végzettség,
– ápolói és/vagy szülésznői munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg ellátásban
szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,

– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv 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 2021. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 4.
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.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
211/2020., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 28.
***
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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nagykállói
tagkórházának I. Pszichiátriai Osztálya osztályvezető ápoló 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: 4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
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:
– főiskola, szakirányú és/vagy diplomás ápoló végzettség,
– ápolói és/vagy szülésznői munkakörben, folyamatos munkarendben, fekvőbeteg-ellátásban
szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egyetem, okleveles ápoló végzettség,
– tudományos munkában való részvétel,
– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv 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 2020. december 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 4.
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.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
212/2020, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető ápoló.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 28.
***
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 a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Logisztikai
Osztálya 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: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– a munkáltató beszerzési és készletgazdálkodási tevékenységének vezetése,
– a vezetése alá tartozó szervezeti egységek rövid és hosszú távú stratégiáinak kidolgozása és
folyamatos aktualizálása,
– felügyeletére bízott dolgozók munkájának irányítása és ellenőrzése, a dolgozók kiválasztása, eseti
és éves értékelése, személyes célok meghatározása, motiválása, oktatása és képzése,
– tervszerű jelenlét a cégcsoport telephelyein a kollégákkal, beszállítókkal, illetve szolgáltatókkal
történő személyes egyeztetések kivitelezése,
– beszállítók és szolgáltatók kiválasztása, ártárgyalások vezetése, szerződéskötések beterjesztése és
felügyelete,
– külső és belső auditok tervezése, lebonyolítása, dokumentálása, javító intézkedések meghozatala
és végrehajtása,
– keretgazdálkodási és készletgazdálkodási tervek kidolgozásában és bevezetésében, valamint
végrehajtásában részvétel,
– megrendelés-kezelés, belső és külső anyagáramlás (beszerzés, kiadás, raktározás) biztosítása,
– a meglévő készletekkel, eszközökkel kapcsolatos optimális gazdálkodás, selejtezési és leltározási
eljárások lebonyolítása, koordinálása, ellenőrzése,

– gazdasági rendszer zavartalan működésének biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskola, gazdasági végzettség,
– szakirányú területen szerzett, legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,
– legalább 3–5 év vezetői tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi területen szerzett, legalább 3–5 év szakmai tapasztalat,
– idegennyelv 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 2020. december 4. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 4.
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.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
220/2020, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető.
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: 2020. december 3.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 28.

***
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi utca 3.)
főigazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet Szülészet-nőgyógyászati osztályra osztályvezető főorvos beosztás ellátására.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony (szakorvosi munkakör), 3
hónap próbaidővel.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma,
– szülészet-nőgyógyászat szakvizsga,
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– további szakvizsga,
– pszichoszomatikus ellátásban való jártasság,
– vezetői ismeretek,
– graduális képzésben való részvétel.
A pályázathoz kérjük csatolni:
– részletes szakmai önéletrajz,
– szakmai elképzelések,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot.
Bérezés: megegyezés szerint.
A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 10.
Az állás betölthetőségének időpontja: 2021. február 1.
Érdeklődni lehet: dr. Kovács Attila orvosigazgatónál, a 06 (22) 535-500/1103-as telefonszámon.
A pályázat benyújtása: dr. Bucsi László Imre mb. főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi
utca 3.).
***

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház (9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Informatikai Osztály osztályvezető beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– feladata az intézmény informatikai rendszerének folyamatos és zavartalan működésének
fenntartása, az infrastruktúra, alkalmazás környezet tovább fejlesztése, a költséghatékony működés
feltételeinek megteremtése, beszerzések koordinálása,
– az informatikai rendszer működésére vonatkozó belső szabályozó környezet kialakítása,
– közreműködés az informatikai szakterületet érintő fejlesztési projektek megvalósításában,
– felügyeli a szakmai és ügyviteli rendszerek működtetését, a kórházi jelentések határidőre történő
elkészítését,
– irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály munkáját.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– főiskolai vagy magasabb szintű szakirányú végzettség,
– vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
– a pályázó szakmai pályafutását részletesen bemutató szakmai önéletrajz (eddigi munkaköreinek,
tevékenységeinek, jelenlegi munkakörének, beosztásának leírásával),
– motivációs levél,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatát az illetékes bírálók véleményezzék és megismerjék.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálása után azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével
(9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: Sz/2278-1/2020., valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető,
– elektronikus úton dr. Nagy Lajos részére a foigazgato@markusovszky.hu e-mail-címen keresztül,
– személyesen: dr. Nagy Lajos főigazgató részére (9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www.aeek.hu,
– www.markusovszky.hu.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.markusovszky.hu honlapon szerezhet.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. október 1.
***
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA
A Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (1135 Budapest, Lehel utca 59–61.)
pályázatot hirdet Pszichiátria „D” osztályra osztályvezető főorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, maximum 5 évig szól.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– pszichiátriai szakvizsga,
– legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– vezetői tapasztalat,
– egészségügyi alkalmasság,
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– pszichiátriai rehabilitáció szakvizsga,
– további, pszichiátriai tárgyban szerzett szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata,
– érvényes működési nyilvántartás másolata,
– orvosi kamarai tagság másolata,
– vezetői koncepció, szakmai program,
– 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: 2020. október 30.
Pályázati elbírálási határidő: 2020. november 29.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
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
azonosító számot: 2410-1280, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos,
– elektronikus úton Vargáné Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a golaritso@nyiroopai.hu e-mail-címen keresztül.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prof. Dr. Kéri Szabolcs mb. főigazgató nyújt a
06 (1) 452-9444-es telefonszámon.
***
Barcs Város Önkormányzata (7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 46.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Kistérségi
Járóbeteg-ellátó Központ igazgató munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2025. december 31-éig szól.
A munkavégzés helye: 7570 Barcs, Kálmán I. utca 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– ellátja az intézménnyel kapcsolatos általános tervezési, szervezési, irányítási és ellenőrzési
feladatokat,
– a gazdasági vezetővel együttműködve irányítja az intézmény gazdálkodását, ennek keretében
gondoskodik a működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, gyakorolja a munkáltatói
jogokat, az intézmény valamennyi dolgozója tekintetében,
– az intézményi költségvetés összeállításával javaslatot terjeszt elő az Önkormányzat éves
költségvetéséhez,
– kapcsolatot tart Barcs város és vonzáskörzete önkormányzataival, az intézmény működési
területén élő lakosság választott képviselőivel, az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárságával, a
NEAK-kal és a Somogy Megyei Kormányhivatal Nagyatádi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
Barcsi Kirendeltségével, a szakmai érdekvédelmi szervezetekkel.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előéletű, 18. életévét betöltött, magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
– a magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király Mónika nyújt, a 06 (82) 565-963-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Barcs Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7570
Barcs, Bajcsy-Zs. utca 46.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító

számot: 14684/2020., valamint a munkakör megnevezését: Kistérségi Járóbeteg-ellátó Központ –
Igazgató,
– személyesen: Koós Csaba részére (7570 Barcs, Bajcsy-Zs. utca 46.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő
jelölteket a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott
bizottság hallgatja meg. A bizottság véleménye alapján a vezetői megbízásról a Képviselő-testület
dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Barcs Város honlapja – 2020. október 5.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.barcs.hu honlapon szerezhet.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálási időpontja: 2020. október 4.
***
Békés Város Önkormányzata (5630 Békés, Petőfi utca 2.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Békési Gyógyászati Központ és
Gyógyfürdő 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, 2021. január 1-jétől 2025.
december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: 5630 Békés, József Attila utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– vezetői feladatok: munkáltatói, gazdálkodói jogkör gyakorlása,
– szakmai feladatok: intézmény szakmai munkájának koordinálása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– egyetemi diploma,
– 5 év feletti vezetői tapasztalat,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– mesterképzésben szerzett egészségügyi menedzseri képesítés.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Békés Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5630
Békés, Petőfi Sándor utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 108/2020., valamint a munkakör megnevezését: járóbeteg szakellátás,
– személyesen: Kálmán Tibor polgármester, Békés megye, 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a bíráló bizottság személyes meghallgatást követő
javaslatára a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.
***
A Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád út 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház Radiológia
Osztály 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 évig szól.
A munkavégzés helye: 4600 Kisvárda, Árpád út 26.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az osztályon dolgozó szakdolgozók orvos szakmai munkájának megszervezése és irányítása,
valamint zavartalan működésének biztosítása,
– az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi diploma,
– radiológia szakvizsga,
– szakirányú területen szerzett, 5 év feletti szakmai tapasztalat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– tudományos munkában való részvétel,

– vezetői gyakorlat,
– idegennyelv 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 a pályázó hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06 (45) 502-120-as
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda,
Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
52/2020., valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főorvos,
– elektronikus úton dr. Debreczenszki Julianna részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail-címen
keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a FelsőSzabolcsi Kórház fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. szeptember 22.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti
jogviszonyban történő ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Aneszteziológiai és
Intenzív Terápiás Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– aneszteziológia-intenzív terápia szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,

– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: AITO osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Belgyógyászati Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti jogviszonyban történő
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Belgyógyászati
Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– belgyógyászati és kardiológiai szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: belgyógyászat osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással

történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Fül-orr-gégegyógyászati Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti jogviszonyban
történő ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Fül-orrgégegyógyászati Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– fül-orr-gégegyógyászati szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,

– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: fül-orr-gégegyógyászat osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
az Urológiai Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti jogviszonyban történő
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Urológiai Osztály
szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– urológiai szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését:: urológia osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Csecsemő- és gyermekgyógyászati Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti
jogviszonyban történő ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Csecsemő-és
gyermekgyógyászati Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,

– csecsemő-és gyermekgyógyászati szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
az Infektológiai Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti jogviszonyban történő
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Infektológiai Osztály
szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– infektológia szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Infektológiai osztály osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Krónikus Belgyógyászati Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti jogviszonyban
történő ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Krónikus
Belgyógyászati Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– belgyógyászat szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Krónikus belgyógyászati osztály osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Központi Laboratórium Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti jogviszonyban
történő ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Központi
Laboratórium Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,

– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Központi Laboratórium osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti
jogviszonyban történő ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Mozgásszervi
Rehabilitációs Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– mozgásszervi rehabilitáció és reumatológia szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Neurológiai Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti jogviszonyban történő
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Neurológiai Osztály
szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– neurológia szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Neurológiai osztály osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
az Onkológiai Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti jogviszonyban történő
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az Onkológiai Osztály
szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– belgyógyászat és onkológia szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,

– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Onkológiai osztály osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot
hirdet orvosigazgató (magasabb vezető) beosztás közalkalmazotti jogviszonyban történő ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az orvosigazgató feladatkör főorvosi munkakörre szóló határozatlan
idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő megbízással
látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az orvosigazgató
feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása mellett – a gyógyintézet által nyújtott
orvosi tevékenység felügyelete és a tevékenységek összehangolása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség és szakorvosi képesítés,
– legalább 5 év gyakorló orvosi tevékenység,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi
(szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon
szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,
– legalább 3 éves vezetői gyakorlat,
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– felhasználó szintű számítógépkezelői ismeretek,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,

– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról, valamint vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség elfogadásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Orvosigazgató,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Pszichiátriai Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti jogviszonyban történő
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Pszichiátriai Osztály
szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– pszichiátria szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Pszichiátriai osztály osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Központi Röntgen Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti jogviszonyban történő
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Központi Röntgen
Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:

– orvosi egyetemi végzettség,
– radiológia szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Központi Röntgen osztály osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással

történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Sebészeti Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti jogviszonyban történő
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Sebészeti Osztály
szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– sebészet és érsebészet szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,

– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Sebészeti osztály osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet
a Traumatológiai Osztályra osztályvezető főorvos beosztás közalkalmazotti jogviszonyban történő
ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
Egyéb lényeges információ: az osztályvezető főorvosi feladatkör főorvosi munkakörre szóló
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, 5 év határozott idejű vezetői beosztásra történő
megbízással látható el.
A munkavégzés helye: 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Traumatológiai
Osztály szakmai munkájának tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvosi egyetemi végzettség,
– traumatológia szakvizsga,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlat,
– vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– magyar állampolgárság,
– érvényes orvosi működési nyilvántartás,
– MOK-tagság,
– a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató önéletrajz, végzettségeket igazoló
bizonyítványok másolata, rövid szakmai (vezetői) program,
– nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezelésének hozzájárulásáról,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– MOK-tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenést
követő 30 nap.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését: Traumatológiai osztály osztályvezető főorvos,
– személyesen: dr. Kalmár Mihály főigazgató részére (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon
belül szakmai bizottság hallgatja meg. A legalább háromtagú bizottságot a munkáltatói jogkör
gyakorlója kéri fel. A határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel egyidejű vezetői beosztással
történő megbízásról – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a pályázati határidő lejártát követő
60 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 19.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő megjelenés dátuma: 2020. október 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentesi-korhaz.hu, 2020. október 19.
***
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi utca
21.) főigazgatója pályázatot hirdet járóbeteg-ellátási igazgató feladat ellátására határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezéssel és 5 évre szóló vezetői megbízással.
Ellátandó feladatok: a rendelőintézetben működő járóbeteg-szakrendelések, gondozók munkájának
irányítása, ellenőrzése, összehangolása, személyi, tárgyi feltételek biztosítása együttműködve az
érintett szakmák osztályvezető főorvosaival.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma,
– járóbeteg-ellátásban hasznosítható szakképesítés,
– legalább 10 éves szakmai tapasztalat,
– legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– legalább 5 éves, járóbeteg-szakellátásban szerzett szakmai-vezetői tapasztalat,

– egészségügyi menedzsment specialista végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– vezetői elképzelést bemutató program,
– diploma másolata,
– szakorvosi képesítés másolata,
– határozat alapnyilvántartásba vételről,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kollektív
Szerződés szabályai alapján, megegyezés szerint.
Pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő közzététel időpontja: 2020. október 1.
Pályázat benyújtása: postai úton a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelőintézet címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tószegi út 21.). A pályázatokat dr. Bene
Ildikó mb. főigazgatónak címezve kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését.
A pályázati eljárás lefolytatása: személyes meghallgatás, szakmai vezető testület javaslata,
főigazgatói döntés.
Pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
Az állás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1.
***
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi utca
21.) főigazgatója pályázatot hirdet az alábbi osztályvezető főorvosi munkakörökbe határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezéssel és 5 évre szóló vezetői megbízással:
– Bőrgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos,
– Központi Radiológiai Osztály osztályvezető főorvos,
– Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos,
– Központi Laboratórium osztályvezető főorvos,

– Higiénés Osztály osztályvezető főorvos,
– Szülészet-Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos,
– Sürgősségi Betegellátó Osztály osztályvezető főorvos,
– Pulmonológiai Osztály osztályvezető főorvos,
– Sebészeti Osztály osztályvezető főorvos,
– Szemészeti Osztály osztályvezető főorvos,
– I. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos,
– IV. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos,
– Patológiai Osztály osztályvezető főorvos,
– Urológiai Osztály osztályvezető főorvos,
– Gyermek Pszichiátriai Gondozó gondozóvezető főorvos,
– Érsebészeti Osztály osztályvezető főorvos.
Ellátandó feladat: a fent említett osztályok, valamint a hozzá kapcsolódó szakambulanciák,
járóbeteg-szakellátások munkájának hatékony és eredményes megszervezése, zavartalan
működtetése, irányítása, munkatársainak ellenőrzése és értékelése.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban:
Kjt.) és a Kollektív Szerződés szabályai alapján, megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– általános orvosi diploma,
– szakmák szerinti szakorvosi képesítés,
– szakmai gyakorlat,
– vezetői tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: a szakterülethez kapcsolódó egyéb szakvizsga/tudományos
minősítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,

– vezetői elképzelést bemutató program,
– diploma másolata,
– szakorvosi képesítés másolata,
– minősítésről szóló igazolás másolata (amennyiben értelmezhető),
– határozat alapnyilvántartásba vételről,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.
Pályázati határidő: 2020. október 30.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő közzététel időpontja: 2020. október 1.
Pályázat benyújtása: postai úton a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelőintézet címére történő megküldésével: (5000 Szolnok, Tószegi út 21.). A pályázatokat dr.
Bene Ildikó mb. főigazgatónak címezve kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését.
A pályázati eljárás lefolytatása: Szakmai Kollégium véleménye, személyes meghallgatás, szakmai
vezető testület véleménye, főigazgatói döntés.
Pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
Az állás betölthető: 2021. január 1-től.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK GYÓGYSZERÉSZI, GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENSI ÁLLÁSOKRA
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi utca
21.) főigazgatója pályázatot hirdet Intézeti Gyógyszertár vezető főgyógyszerész munkakörbe,
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel és 5 évre szóló vezetői megbízással:
Ellátandó feladat: az Intézeti Gyógyszertár és annak közvetlen lakossági gyógyszerellátást nyújtó
részlege tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok
elvégzése. A gyógyszergazdálkodás körébe tartozó feladatok (rendelések, készletezés, kiadások,
helyettesítések, keretgazdálkodás) ellátása.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban:
Kjt.) és a Kollektív Szerződés szabályai alapján, megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség,
– gyógyszertári üzemeltetés, vezetés/kórházi-klinikai szakgyógyszerészet szakvizsga

– 5 év intézeti gyógyszertári szakmai gyakorlat – legalább 5 év vezetői tapasztalat,
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: közforgalmú gyógyszertári tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– vezetői elképzelést bemutató program,
– diploma másolata,
– szakképesítések másolata,
– továbbképzésekről másolat vagy összefoglaló jegyzék,
– határozat alapnyilvántartásba vételről,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.
Pályázati határidő: 2020. október 30.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő közzététel időpontja: 2020. október 01.
Pályázat benyújtása: postai úton a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház é
Rendelőintézet címére történő megküldésével: (5000 Szolnok, Tószegi út 21.). A pályázatokat dr.
Bene Ildikó mb. főigazgatónak címezve kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését.
A pályázati eljárás lefolytatása: Szakmai Kollégium véleménye, személyes meghallgatás, szakmai
vezető testület véleménye, főigazgatói döntés.
Pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
Az állás betölthető: 2021. január 1-től.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT VEZETŐI
ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
***
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi utca
21.) főigazgatója pályázatot hirdet ápolási igazgató feladat ellátására határozatlan idejű
közalkalmazotti kinevezéssel és 5 évre szóló vezetői megbízással.
Ellátandó feladatok: az intézmény által nyújtott valamennyi ápolási és mindezekkel összefüggő
tevékenység irányítása és összehangolása.

Pályázati feltételek:
– szakirányú főiskolai végzettség,
– meglévő vagy folyamatban lévő egészségügyi menedzser képesítés,
– legalább 10 éves szakmai tapasztalat,
– legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
– büntetlen előélet,
– vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: minőségirányítási menedzser képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– vezetői elképzelést bemutató program,
– diploma másolata,
– érvényes működési nyilvántartás igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a Kollektív
Szerződés szabályai alapján, megegyezés szerint.
Pályázati határidő: 2020. október 30.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő közzététel időpontja: 2020. október 1.
Pályázat benyújtása: postai úton a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház és
Rendelőintézet címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Tószegi út 21.). A pályázatokat dr. Bene
Ildikó mb. főigazgatónak címezve kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás
megnevezését.
A pályázati eljárás lefolytatása: személyes meghallgatás, szakmai vezető testület javaslata,
főigazgatói döntés.
Pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
Az állás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1.

