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pályázatot hirdet 

Ortopédia-Traumatológiai osztály 

 

Ortopédia-Traumatológiai osztályra 1 fő Ortopéd-Traumatológus szakorvos 

munkakör betöltésére. 

Határozatlan idejű Egészségügyi Szolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1125 Budapest, Diós árok 1-3. 

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok: 

Részvétel az aktív ortopédiai és traumatológiai járó- és fekvőbeteg ellátásban az Ortopéd-Traumatológiai Osztály 

járóbetegrendelésein és a fekvőbeteg osztályon az osztályvezető főorvos által meghatározott havi munkarendnek 

megfelelően. Szakorvosként részvétel a baleseti felvételes betegellátásban 12 órás műszakos munkarendben. 

Részvétel az osztály oktató és tudományos tevékenységében. Részvétel az osztály szakorvosjelöltjeinek 

képzésében és munkájuk felügyeletében. 

Illetmény és juttatások: 

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: 

• Egyetem, Ortopéd szakképesítés vagy Traumatológiai szakképesítés, vagy Ortopéd-

Traumatológus szakképesítés, 

• angol nyelvből középfokú A típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, 

• Szakorvosi munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

• Felhasználói szintű Levelező rendszerek (Outlook), 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• Kórházi Informatikai és IMPAX rendszerek ismerete. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Baleseti ellátásban szerzett tapasztalat. 

• Endoprotetikai tapasztalat. 

• Arthroscopos sebészeti tapasztalat. 

• Valamint, további szakképesítés és nyelvtudás. 

Elvárt kompetenciák: 

• Jó kommunikációs készség, 

• Precizitás, 

• Megbízhatóság, 

• Terhelhetőség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



• Önéletrajz, 

• Végzettséget vagy képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

• Érvényes MOK tagság igazolása, 

• Érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata, 

• 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. december 22. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Jenő Osztályvezető Főorvos nyújt, a 06-1-458-

46-03 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Elektronikus úton Prof.Dr. Winkler Gábor DSC orvos-igazgató részére a orvig@janoskorhaz.hu E-mail 

címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az összes dokumentum egyidejű beküldése, a munkakör betöltéséhez elvárt követelmények megléte esetén 

személyes interjúra behívás. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.janoskorhaz.hu 

• János Kórház facebook karrier oldal 

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. 
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