
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 

 

Gyógytornász  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1125, Kútvölgyi út 4.  

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

A betegek felmérése. Az orvosi diagnózist követően saját vizsgálatok alapján, önálló 

munkavégzés az elvárható legmagasabb szinten. A kezelés céljának meghatározása, kezelési 

terv készítése, terápiák alkalmazása és a beteg dokumentáció rögzítése, kapcsolattartás a team 

tagjaival. Szakmának megfelelő egészségnevelési feladatok ellátása. A beteg kezelőorvosának 

tájékoztatása az állapot változásáról, szükség esetén kiegészítő vizsgálat kérése.  

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) 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: 

• Felsőfokú képesítés, Gyógytornász,  

• Felhasználó szintű számítógépkezelői ismeretek.  

• Büntetlen előélet.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Hasonló helyen szerzett tapasztalat.  



Elvárt kompetenciák:  

• Jó kommunikációs készség,  

• Precizitás,  

• Megbízhatóság,  

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,  

• 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 26.  

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Elektronikus úton Barnáné Hegedüs Gabriella vezető asszisztens részére a 

hegedus.gabriella@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 29.  

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.  

  

  


