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Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság - Nyíregyháza

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

pályázatot hirdet

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 
Háziorvosi ügyelet

  
5 fő ügyeletes háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.12.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 70.

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

Nyíregyháza orvosi ügyeleti feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a 2020.évi C törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
törvény az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Egyetem, háziorvostan szakorvos,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is;
iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló diploma másolata; nyilvántartás
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(Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása; három hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen
előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
egészségügyi alkalmassági igazolás; érvényes orvosi nyilvántatrási engedély,
Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hornyák Attiláné nyújt, a
42/461-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Hornyák Attiláné részére a alapellatas@eualapellatas.hu E-

mail címen keresztül
•         Személyesen: Hornyák Attiláné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400

Nyíregyháza, Szent István utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Határidőig történő pályázás hiányában vagy eredménytelen pályázat esetén a
pályázatokat későbbiekben is fogadja az Igazgatóság. A pályázókat az Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság igazgatója hallgatja meg, a pályázatok elbírálása
folyamatosan zajlik. Az elbírálást követően az állás azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkakör egészségügyi szolgálati jogviszonyban tölthető be.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.eualapellatas.hu/
honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


