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Kátai Gábor Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kátai Gábor Kórház

Egészségfejlesztési Iroda (EFI) irodavezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.03.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
EFOP-1.8.19-17-2017-00008 Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és átfogó
egészségfejlesztési programsorozat megvalósítása a Karcagi járásban projekt (EFI)
irodavezetői feladatainak ellátása. Az Egészségfejlesztési Iroda működtetéséről és
finanszírozásáról szóló szerződésekben meghatározottak szerinti tevékenységek
ellátása, szakmai program megvalósítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) egészségügyi ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Egyetem, Megelőző orvostan és népegészségtan szakorvos (szakorvos
képzés), népegészségügy mester (népegészségügyi mesterszak),
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•
•

rekreációszervező és egészségfejlesztő ( rekreációszervező és
egészségfejlesztő) vagy orvos végzettség.,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

Végzettséget igazoló okiratok másolata. Részletes szakmai önéletrajz.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban
résztvevők megismerhetik. Nyilatkozat arról, hogy eredménytelen pályázat
esetén a benyújtott pályázati anyagot a kiírónak meg kell-e semmisítenie,
vagy a pályázó részére vissza kell-e juttatnia.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Kátai Gábor Kórház címére történő
megküldésével (5300 Karcag, Zöldfa utca 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.175-77 /2018. ,
valamint a munkakör megnevezését: Egészségfejlesztési Iroda (EFI)
irodavezető.
vagy
• Elektronikus úton Nagyné László Erzsébet részére a
foigazgato.kgkorhaz@externet.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Nagyné László Erzsébet, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5300
Karcag, Zöldfa utca 48. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás és szakmai megfelelés alapján. Hiányosan benyújtott
pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonhatja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.
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