
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja

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

pályázatot hirdet

Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja 
 

Fogászati asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Úttörők útja 17-19.

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

A 6. sz. területi ellátási kötelezettségű fogorvosi körzet asszisztensi feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései ,
valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók. A körzet betölthető
egészségügyi szolgálati jogviszonyban. A bérezés az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben foglaltak
alapján történik. Az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (II.3.) Korm. rendeletben meghatározottakon túl Salgótarján
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a "Szakembereket Salgótarjánba" programról szóló 17/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendeletében foglaltak alapján önkormányzati bérlakás kedvezményes bérbeadására van lehetőség, az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,
•         Fogászati asszisztensként szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Magyar állampolgárság
•         Büntetlen előélet
•         Cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 4.

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:



940/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Fogászati asszisztens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Nógrád Megyei Hírlap - 2022. március 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 4.

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


