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a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Salgótarján és Térsége Egészségügyi - Szociális Központja 
 

Házi gyermekorvosi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, .

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

Asszisztensi feladatok ellátása, betegekkel való kapcsolattartás, gondozás, háziorvosi program kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Emelt szintű szakképesítés, szakápoló )OKJ 54 vagy 55),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Magyar állampolgárság
•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Felsőfokú képesítés, csecsemő és gyermek szakápolói végzettség,
•         egészségügyben hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

•         Kommunikációs képesség, gyermekszeretet, együttműködő készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány
•         hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő személyek a pályázati iratanyagba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.



A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pártosfalvi Beáta nyújt, a 32/431-349 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Salgótarján és Térsége Egészségügyi - Szociális Központja címére történő

megküldésével (3100 Salgótarján, Füleki út 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 1498/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Házi gyermekorvosi asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Nógrád Megyei Hírlap - 2021. augusztus 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


