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

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 nevelési-oktatási intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok: A gyermekek, tanulók egészségi állapotának
vizsgálata, követése. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése. Közegészségügyi és járványfeladatok: az iskolai életkorhoz kötött és
kampány oltások elvégzése és dokumentálása. A járványügyi intézkedések elrendelése. A nevelési-oktatási intézményben folyó
étkezés ellenőrzése. Elsősegélynyújtás, részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében. Az ellátott
gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti jelentések elkészítése, valamint az elvégzett vizsgálatok,
oltások dokumentálása.

Illetmény és juttatások:

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

•         Egyetem, Csecsemő és gyermekgyógyászati szakorvos,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•         Büntetlen előélet
•         Magyar állampolgárság
•         Kamarai tagság
•         Érvényes működési engedély

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         iskola egészségtan és ifjúságvédelmi szakvizsga,
•         legalább 3 éves iskolaorvosi gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz.
•         Diploma, szakvizsga bizonyítvány másolata
•         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 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: 1497/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolaorvos.

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


