2020. EüK. 19. szám pályázati felhívás
(hatályos: 2020.12.01 - )
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 EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Szalay János
Rendelőintézet intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1-től 2025.
december 31-éig szól.
A munkavégzés helye: 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 10.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
– az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes
működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, úgymint:
– a Szalay János Rendelőintézet vezetése,
– felelős a rendelőintézetben működtetett alap- és szakellátások rendelési idejének ellenőrzéséért,
az ellátások folyamatos biztosításának koordinációjáért,
– felelős a betegellátás, gondozás, a szakma szabályai és etikai követelményei, valamint a
vonatkozó jogszabályok teljes körű teljesítéséért, az ellátás feltételeinek biztosításáért,
– felelős a szakellátás és alapellátás tevékenységének rövid- és középtávú tervéért, a
szükségleteknek megfelelő humán erőforrás biztosításáért, az ellátások dokumentációjának
folyamatos, naprakész, szakszerű vezetéséért, validitásáért, a rendelések, betegellátás rendjének
kialakításáért és megvalósításáért,
– az intézménynek a hatályos jogszabályokban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, az
intézményt fenntartó határozataiban, a szakmai követelményekben megfogalmazottaknak megfelelő
folyamatos és gazdaságos működtetése,
– az intézmény szakmai és működési terveinek előkészítése, egyeztetése és megvalósítása,
– Hajdúnánás város lakosságának egészségi állapotát figyelembe vevő hatékony szolgáltatások
kialakítása,
– a hosszú távú stabil gazdálkodás feltételeinek, az intézményi működés hatékonyságának
folyamatos biztosítása,
– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, (nemzetközi
intézményekkel) kapcsolattartás.
Illetmény és egyéb juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., valamint az
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

– orvostudományi vagy egyéb, egyetemi szintű végzettség,
– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,
– legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– tizennyolcadik életév betöltése,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
– nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos
kezeléshez, továbbításához, és
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– orvosi diploma,
– szakorvosi képesítés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
– képesítési okiratának/okiratainak másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– a legalább 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázat
elbírálására vonatkozó előterjesztést nyilvános, vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
A pályázat benyújtásának módja:
– személyesen vagy postai úton a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. ),
– elektronikus úton, a polghiv@hajdunanas.hu címre történő megküldéssel. Kérjük a borítékon
feltüntetni a beosztás megnevezését: Szalay János Rendelőintézet intézményvezető.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. december 8.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselőtestülete által létrehozott bizottság véleményezését követően, a Képviselő-testület a pályázatok
benyújtását követő első rendes ülésén bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot,
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 17.
A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető
be.
A pályázattal kapcsolatban további információ a 06 (52) 381-411/104-es telefonszámon kérhető.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– www. hajdunanas.hu – 2020. november 05.,
– Hajdúnánási Újság – 2020. november 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
– az intézményvezető jogállására 2021. január 1-jétől az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók,
– a pályázati feltételek közül az első három feltétel alól a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján
felmentés adható,
– a mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés követelményének
teljesítése alól mentesül az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri
képesítést, vagy az egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett,
– a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A www.közigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. november 09.
***
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.) a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Szolnok Megyei
Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményvezető (magasabb
vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2021. január 1. napjától 2025.
december 31. napjáig szól.
A munkavégzés helye: 5000 Szolnok, Jósika út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény
egyszemélyi felelősségű irányítása, a szakszerű és törvényes működés, színvonalas szakmai munka,
észszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az
irányadóak.
Pályázati feltételek:
– egyetemi végzettség, jogszabály által meghatározott gyermekvédelmi ágazati és egészségügyi
ágazati végzettség, szakképesítés (mely alól jogszabályban foglalt feltételek szerint felmentés
adható),
– jogszabály által meghatározott szakmai, vezetői gyakorlat (mely alól felmentés adható),
– a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
– büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– az intézmény alapfeladatai területén szerzett, legalább 2 éves vezetői szakmai tapasztalat,
– legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
– a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 3. §
(2) bekezdése szerinti vezetőképzés teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléseket részletező program (vezetői program),
– iskolai végzettséget és szakképzettséget – amennyiben van: tudományos fokozatot, állami
nyelvvizsgát – igazoló okiratok másolatai,
– legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött
munkakörben szerzett szakmai gyakorlatról szóló igazolás [257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3)
bekezdés],
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor közalkalmazotti
munkakörben foglalkoztatott esetében elegendő az igazolás a foglalkoztatás fennállásáról),
Az állás betölthetőségének időpontja: az állás legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zornánszki Ildikó osztályvezető nyújt a 06 (56)
503-466-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 231/2020. (X. 29.), valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető,
vagy
– személyesen: Szalay Ferenc polgármester részére (5000 Szolnok, Kossuth tér 9.).
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályáztató kiemelten vizsgálja a vezetői programot. A
pályázót az erre a célra létrehozott szakértői bizottság meghallgatja, majd a Közgyűlés Szakmai
Bizottságának véleménye alapján a pályázatokat várhatóan 2020. év decemberi munkaterv szerinti
ülésén Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot,
hogy a pályázati eljárást érvényes pályázat beérkezése esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szolnok.hu – 2020. november 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
További benyújtandó iratok:
– amennyiben rendelkezik egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet vezetésében vezetői
gyakorlattal az arról szóló igazolás [13/2002. (III. 28.) EüM rendelet],
– amennyiben teljesítette a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.
30.) NM rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti vezetőképzést, az annak teljesítéséről szóló tanúsítvány
és nyilatkozat arról, hogy vállalja a megújító képzés teljesítését, [25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 6.
§] amennyiben nem teljesítette, nyilatkozat arról, hogy vállalja 1 éven belül az alapozó vezetőképzés
teljesítését.
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló testület a
személyét érintő napirendi pont tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, továbbá, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
továbbításához hozzájárul. A pályázat tartalma harmadik személlyel akkor közölhető, ha a pályázó
ehhez beleegyező nyilatkozatát adja. A pályázónak nyilatkoznia kell cselekvőképességéről, továbbá
arról, hogy a pályázó megválasztása esetén a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. november 3.
***
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa György u. 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályára osztályvezető főorvosi beosztásra, szakorvosi
munkakör ellátása mellett.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre – 5 évre – szól.
Bérezés: megegyezés szerint.
Pályázati feltétel:
– rehabilitációs szakorvosi képesítés (orvosi rehabilitáció, mozgásszervi rehabilitáció),
– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat,
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:
– vezetői gyakorlat,
– további szakvizsga megléte,
– tudományos fokozat,
– idegennyelv ismerete.
Ellátandó feladat:
– a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályon és a hozzá tartozó járóbeteg-szakellátásban szakorvosi
feladatok ellátása és ügyeletben való részvétel munkaköri leírás szerint,
– az osztály szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok végrehajtása, az osztályt
érintő szakmai protokollok betartása, a változások nyomon követése,
– a jogszabályi előírásoknak, valamint a területi ellátási kötelezettségnek megfelelő működtetés.
A pályázati jelentkezéshez csatolandók:
– végzettséget igazoló okmányok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– vezetői koncepció,
– előadások, publikációk listája,
– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,
– kamarai tagság igazolása,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint
vagyonnyilatkozat-tételhez.
Jelentkezési határidő: 2020. december 16.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon
belül.
Az állás betölthetőségének időpontja: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtása: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben
megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) a 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. címre, vagy
elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük benyújtani. Telefon: 06 (34)
515-469.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat osztályvezető főorvosi álláshelyre”.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. november 10.
***
A Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot
hirdet járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató beosztás (magasabb vezetői
megbízás) ellátására.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör: szakorvos.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezéskor legalább 5
éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ellenkező esetben a próbaidő
mértéke 3 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója: a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója.
A munkavégzés helye: Tiszaújváros Városi Rendelőintézet (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–
13.).
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az orvosigazgatói
feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban előírtak, a munkáltató
belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás alapján, így különösen a
járóbeteg-szakellátás orvos szakmai feltételeinek biztosítása, a gyógyító-megelőző tevékenység
tervezése, szervezése, ellenőrzése, irányítása, különös figyelemmel az egészségügyi szolgáltató
szakmai követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve a
Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott további feladatok ellátása, a
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM Rendelet 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, 3
hónap próbaidő kikötésével.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (KR) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetemi végzettség,
– 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,
– büntetlen előélet,
– egészségügyi alkalmasság,
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való
rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján jogosultság három
hónapot meghaladó tartózkodásra,
– vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhető,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
– MOK igazolása a kamarai tagság érvényességéről,
– működési nyilvántartás érvényességét igazoló dokumentum másolata,
– szakmai program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve
kompetenciakörben,
– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek (ideértve különösen a munkáltató szervezet
véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét) megismerhetik, és a jelentkező az általa
benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,

– eredeti, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a
jelentkező a Kjt. 20. § (2), (2c), (2d), (2e) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel,
– nyilatkozat vezetői gyakorlat meglétéről.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– egészségügyi alapellátási és/vagy járóbeteg-szakellátási (legalább rendelőintézeti) szakmai profilú
egészségügyi szolgáltató működtetésében szerzett szakmai tapasztalat,
– járóbeteg-szakellátás egészségügyi intézmények és szolgáltatók közötti szervezésében, betegút
menedzsmentjében szerzett szakmai tapasztalat,
– angol és/vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
– egészségügyi intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
– egészségügyi hatósági eljárásokban szerzett tapasztalat.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
címére történő megküldésével (3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 11–13.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/50144-23/2020., valamint a
munkakör megnevezését: járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14. (beérkezési határidő).
A pályázat elbírálásának rendje: a KR 4. §-ában foglaltak szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 18.
A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 2020. december 21.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 06 (49) 544-600-as telefonszámon kérhető.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT VEZETŐI
ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA
A Tatabányai Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa György u. 77.) főigazgatója pályázatot
hirdet Takarítószolgálat vezető beosztásra, ügyintézői munkakör ellátása mellett.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre – 5 évre – szól.
Bérezés: megegyezés szerint.
Pályázati feltétel:
– középfokú végzettség, érettségi,
– büntetlen előélet.
Előnyt jelent:

– takarítási területen szerzett vezetői gyakorlat,
– egészségügyi szakmában szerzett tapasztalat,
– MS Office felhasználó szintű ismeret.
Ellátandó feladat: a takarító kollégák munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, a kollégák
munkaidő beosztásának elkészítése, a takarítószerek kiszállításának koordinálása, a munkaeszközök
leltározása munkaköri leírás szerint.
A pályázati jelentkezéshez csatolandók:
– iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata,
– részletes szakmai önéletrajz,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi),
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához, valamint
vagyonnyilatkozat-tételhez.
Jelentkezési határidő: 2020. december 31.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon
belül.
Az állás betölthetőségének időpontja: az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtása: a pályázati anyagot az intézmény Humánpolitikai Osztályára (a fentiekben
megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) a 2800 Tatabánya, Dózsa György út 77. címre, vagy
elektronikusan a toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e-mail-címre kérjük benyújtani. Telefon: 06 (34)
515-469.
A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat Takarítószolgálat Vezetői álláshelyre”.
A www.kozigallas.gov.hu honlapon történő publikálás időpontja: 2020. november 10.

