
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  

Műszaki osztály 

 

Anyaggazdálkodó  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1-3.  

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

Műszaki anyagok rendelése és a hozzátartozó adminisztratív feladatok elvégzése.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) bér megegyezés szerint, a hatályos egészségügyi 

szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról szóló 

528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) 

Korm.rendelet. az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

• Középiskola/gimnázium,  

• 1-3 év tapasztalat adminisztratív munkakörben.  

• Önálló kooperatív munkavégzés,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Anyaggazdálkodásban szerzett tapasztalat,  

• Egészségügyben szerzett tapasztalat,  

• CT EcoSTAT programkezelői tapasztalat,  

• Műszaki ismeretek,  



• Logisztikai területen szerzett tapasztalat.  

Elvárt kompetenciák:  

• Jó kommunikációs készség,  

• Precizitás,  

• Megbízhatóság,  

• Terhelhetőség,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Jelentkezni magyarnyelvű, fényképes Önéletrajzzal a megadott e-mail címen 

lehetséges,  

• Végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok másolatai,  

• 3 hónapnál nem régebbi Erkölcsi bizonyítvány,  

• Büntetlen előélet.  

• 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: 2022. július 20.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Elektronikus úton Dégi Tamás műszaki igazgató részére a muszig@janoskorhaz.hu E-

mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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: 2022. július 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.janoskorhaz.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és 

végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm.rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 

256/2013. (VII.05.) Korm.rendelet.  

  

  


