Pályázati felhívás
a Nagyatádi Kórház
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A §. alapján
pályázatot hirdet
szociális munkás
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama, jellege:
A kinevezés teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
A munkavégzés helye:
Somogy Megye, 7500 Nagyatád, Bajcsy Zsilinszky Endre utca 1. Pszichiátriai Osztály Rehabilitációs Egysége II.,
továbbá az addiktológiai járóbeteg szakellátás és gondozás.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az osztályvezető főorvos szakmai irányítása mellett aktívan részt vesz a fenti szervezeti egységek
addiktológiai fekvő- és járóbeteg szakellátásában. Ezen belül az addiktológiai betegek gyógyulása,
felépülése érdekében rendszeresen egyéni és csoportos formában szakszerű konzultációt folytat
velük és családjaikkal, támogatóikkal. A megbeszéltek lényeges elemeit a betegdokumentációban
rögzíti, azokról az osztályvezető főorvosnak, illetve a gyógyító team megbeszélésein beszámol.
Kapcsolatot tart a területen működő önsegítő szervezetekkel és a gondjaira bízott betegeket is ez
irányba orientálja. Kapcsolatot tart a környező és országos gyógyító addiktológiai intézményekkel.
Részt vesz az osztályon, a Nagyatádi Kórházban intézményi szinten rendezett, valamint regionálisan
és országosan szervezett szakmai referátumokon, tudományos előadásokon. Részt vesz a Nagyatádi
kórház addiktológiai ellátásának további fejlesztésében és a kórház ellátási területén szervezett
prevenciós programokban.
Illetmény és juttatás:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Főiskola vagy egyetem, szociális munkás és/vagy szociálpolitikus szakképesítés

Addiktológiai betegek ellátásában szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat

Addiktológiai és pszichiátriai szakirányban szerzett kiegészítő szakképesítés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul

Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot
megismerhetik

Iskolai végzettség(ek) és szakképesítés(ek) másolatai

Személyes és szakmai önéletrajz (részletes)
A pályázat

benyújtásának határideje: 2017.12.30.

elbírálásának határideje: 2018.01.03.
A munkakör betölthetőségének időpontja (legkorábban): 2018.01.05.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kováts Lajos Osztályvezető Főorvos nyújt a
+36/82/504-400/454-es telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati anyagok beérkezését követően a munkáltató személyesen meghallgatja a pályázót. A munkakört
kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelő és a személyes meghallgatás során kialakított munkáltatói döntés
alapján támogatott pályázó töltheti be.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nagyatádi Kórház címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Bajcsy
Zsilinszky Endre utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
9/1571/2017, valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

kozigallas.gov.hu – 2017.12.15.

ÁEEK honlapján – 2017.12.15.

Nagyatádi Kórház honlapján (nagyatadikh.hu) – 2017.12.15.

