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XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata

Fül-orr-gégész szakorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1163 Budapest, Tekla utca 2/c.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A fül-orr-gégészeti ambulancián jelentkező betegek szakorvosi ellátása. A
jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a
munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2020. évi C törvény "az
egészségügyi szolgálati jogviszonyról" az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Egyetem, fül-orr-gégészeti szakvizsga,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
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•
•
•

kamarai tagság
érvényes működési engedély
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• 3-5 év szakrendelői gyakorlat
• audiológiai szakvizsga
• műtéti háttér
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

Diploma, szakvizsga bizonyítvány másolata
szakmai önéletrajz
kamarai tagság igazolása
érvényes működési engedély másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik, és abba betekinthetnek, a pályázattal összefüggő személyes
adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 3.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata
címére történő megküldésével (1163 Budapest, Tekla utca 2/c. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
Mu202101/406 , valamint a munkakör megnevezését: Fül-orr-gégész
szakorvos.
vagy
• Elektronikus úton Dr. Kiss Marianna igazgató részére a
allas@szakrendelo16.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Intézményi véleményezést,- szükség esetén személyes meghallgatást- követően hoz
döntést az intézmény vezetése. A pályázat mérlegelés nélkül elutasítható, ha a pályázó
nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő tartalmi feltételeknek, nem csatolta a
szükséges dokumentumokat, vagy a pályázatot határidő letelte után nyújtotta be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=535325
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•

www.szakrendelo16.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkakör részállásban is betölthető.

Nyomtatás
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