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Álláshirdetés 451/2023.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SALGÓTARJÁN ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS KÖZPONTJA

pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében

Felnőtt háziorvos

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A(z) 11. sz. területi ellátási kötelezettségű felnőtt háziorvosi körzet (3104

Salgótarján, Csokonai út 182.) háziorvosi feladatainak ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  egészségügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:

  Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Salgótarján

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő;

illetmény/�zetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A pályázat postai úton

nyújtható be a Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja (3100 Salgótarján, Füleki út 41.) címére

történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni az azonosító számot: 451/2023., valamint a munkakört: Felnőtt

háziorvos. A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázati kiírással kapcsolatban

további információt Pártosfalvi Beáta nyújt a 32/431-349-es telefonszámon.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 Büntetlen előélet

 Cselekvőképesség

 Magyar állampolgárság

 Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

 Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 Felsőfokú mesterképzés / osztatlan képzés (egyetemi), Egészségügy, m.n.s., a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11. §-

ában előírt szakképesítés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 Részletes, fényképes szakmai önéletrajz

 Orvosi diploma, valamint a végzettséget igazoló okiratok másolata

 Érvényes (3 hónapnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítvány

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással

összefüggő kezeléséhez

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem



A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.05.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázat kiírója fenntartja azt a jogát, hogy a kiírt pályázatot eredménytelennek

nyilvánítja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.05. 00:00

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.06.06.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.02.10.


