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

pályázatot hirdet
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Háziorvosi asszisztens (egészségügyi szolgálati jogviszonyban)

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:

A háziorvos mellett végzendő asszisztensi feladatok ellátása a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II.25.) EüM rendelet 2. sz. mellékletében felsoroltak szerint. Az orvosi munka folyamatos segítése, a rendelői eszközök
használata.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései ,
valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8.
§-ában foglaltak az irányadók. az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM
rendelet 12.§(1) bekezdésében meghatározott képesítések valamelyike: körzeti ápolói szakképesítés, vagy klinikai
szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítés, vagy alapellátási közösségi szakápolói szakképesítés, vagy
ápolói szakképesítés (OKJ szám: 55 723 01), vagy gyermekápolói, illetve csecsemő- és gyermekápolói szakképesítés
(OKJ szám: 55 723 02), vagy ápolói (BSc), vagy ápoló (MSc) szakképesítés.,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Cselekvőképesség
•         Magyar állampolgárság
•         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Háziorvosi asszisztens munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         Háziorvosi rendelőben használt programok ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         - Fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel,
•         - 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem

áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
•         - képzettséget, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata.



•         - A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pálázat elbírálásában résztvevők a teljes
pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik.

•         - Igazolás Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságról, működési nyilvántartás érvényességéről.
•         - Jogszabályban rögzített egészségügyi alkalmasság igazolása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 3.

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: 1490/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvosi asszisztens (egészségügyi szolgálati
jogviszonyban).

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Nógrád Megyei Hírlap - 2021. augusztus 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 13.

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


