Pályázati felhívás
a Nagyatádi Kórház
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A §. alapján
pályázatot hirdet
pszichiátriai szakápoló
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.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Pszichiátriai szakápoló kompetencia körébe tartozó valamennyi feladat ellátása.
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

Érvényes működési nyilvántartás

Emelt szintű képesítés, pszichiátriai szakápoló szakképesítés

MESZK érvényes tagság

Pszichiátriai fekvőbetegellátásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

Érvényes működési nyilvántartás igazolása

MESZK tagság igazolása

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

Részletes szakmai önéletrajz

Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
A pályázat

benyújtásának határideje: 2018.06.15.

elbírálásának határideje: 2018.06.21.
A munkakör betölthetőségének időpontja (legkorábban): 2018.07.01.
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Szerecz Zsuzsanna ápolási igazgató nyújt, a 06-82-504408-as 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:
9/297/1/2018, valamint a munkakör megnevezését: pszichiátriai szakápoló. A pályázat leadása történhet
személyesen is az intézet Bér- és Munkaügyi Osztályára történő benyújtással.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Közigálláson való megjelentetés időpontja: 2018.05.30.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján - 2018.05.31.

MESZK honlapján – 2018.05.31.

Nagyatádi Kórház honlapján (www.nagyatadikh.hu) – 2018.05.31.

