
Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 

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

pályázatot hirdet 

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 

ÉKC Kútvölgyi Szakrendelő 

 

Foglalkozás-Egészségügyi Szakorvos 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. 

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

Munkaalkalmassági vizsgálatok és szűrések végzése. Szakmai adminisztratív 

feladatok ellátása. Együttműködés a szakmai vezetéssel és kollégákkal. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

         Egyetem, Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) szakorvos vagy 

Szakorvos jelölt, 

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Belgyógyász szakvizsga, 



         Egészségügyben, vagy hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat, 

         Teljes vagy Részmunka időben való foglalkoztatás 

Elvárt kompetenciák: 

         Önállóság, 

         Precizitás, 

         Pontosság, 

         Megfelelő kommunikációs készség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Önéletrajz, 

         Képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

         Érvényes MOK tagság igazolása, 

         Érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

         Védettségi igazolvány, 

         A hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban 

foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, 

a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 2. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Ürmösy Ágnes Referens részére a 

kutvolgyi.szakrendelo@janoskorhaz.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt 

személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban 

részvevők megismerjék és véleményezzék. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 8. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.janoskorhaz.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 



A munkavállaló alkalmazására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló C. 

törvény, illetőleg az 528/2020 (IX.28.) Kormányrendelet 3.§-a alapján kerül 

alkalmazásra. 

 


