Pályázati felhívás
a Nagyatádi Kórház
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A §. alapján
pályázatot hirdet
Ápolási Osztály
osztályvezető főnővér
beosztás betöltésére.
(munkakör: diplomás ápoló)
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege:
A kinevezés teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A munkavégzés helye:
Somogy Megye, 7500 Nagyatád, Bajcsy Zsilinszky utca 1. (székhely) Ápolási Osztály
Vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A szervezeti egység felelős vezetőjeként gyakorolja a jogszabályokban és az intézet Szervezeti és
Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket. Az osztályvezetői feladatok mellett ellátja
a munkaköre szerinti osztályos feladatokat is.
Illetmény és juttatás:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII.
31.) Korm. rendelet, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény-vagy
bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól
szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet.
Pályázati feltételek:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Egészségügyi alkalmasság

Érvényes működési nyilvántartás

Legalább 5 év feletti szakmai gyakorlat

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság

Egyetemen vagy főiskolán megszerzett diplomás ápoló vagy okleveles ápoló szakképesítés,
vagy ápoló BSC/MSC szakképesítés

Minősített 40 órás hospice továbbképzés

Próbaidő megállapítására nem kerül sor, amennyiben a pályázó a kinevezésekor legalább 5
éves, költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik, ellenkező esetben a
próbaidő mértéke 3 hónap

Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a pályázó
megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d) és
(2e) bekezdéseiben foglaltaknak

Érvényes működési nyilvántartás igazolása

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagság érvényességének igazolása







Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ideértve a munkáltató által összehívott
véleményező bizottságot, Szakmai Vezető Testületet, az Egészségügyi Szakmai Kollégiumot megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak
az eljárással összefüggésben, szükséges mértékű kezeléséhez hozzájárul.
Főiskolai vagy egyetemi oklevél, diploma, szakképesítések (másolatban)
Osztály vezetésére irányuló elképzelések, szakmai koncepció, az egység fejlesztésére
vonatkozó szakmai program
Részletes személyes és szakmai önéletrajz

A pályázat

benyújtásának határideje: 2019.09.13.

elbírálásának határideje: 2019.10.08.
A beosztás betölthetőségének időpontja (legkorábban): 2019.10.15.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének és
vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése
érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján irányadó eljárási rend szerint.
A pályázatok beérkezését követően a munkáltató a pályázót személyesen meghallgatja.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagyatádi Kórház címére történő megküldésével (7500 Nagyatád,
Bajcsy Zsilinszky utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 9/775/2019, valamint a beosztás megnevezését: diplomás ápoló/osztályvezető
főnővér. Illetve pályázat benyújtása történhet személyesen az intézet Bér- és Munkaügyi
Osztályára.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

kozigallas.gov.hu – 2019.08.27.

Egészségügyi Közlöny – 2019.09.05.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ – 2019.08.27.

Nagyatádi Kórház honlapján (www.nagyatadikh.hu) – 2019.08.27.

