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

pályázatot hirdet 

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

Humánpolitikai osztály 

 

Humánpolitikai Osztályvezető-Helyettes 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1032 Szent Margit Kórház Telephely, Bécsi út 132. 

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

A -munkaügyi és -bérosztály munkájának szakmai irányítása. Részvétel beszámoló 

és költségvetés előkészítésében, rendszeres és eseti kimutatások készítése vezetők 

részére. Kapcsolattartás és együttműködés a Humánpolitikai Főosztályvezetővel, az 

Igazgatósággal, Szakági igazgatóval, Magyar Államkincstár ügyintézőivel, az 

intézmény dolgozóival és a belső Szervezeti egységekkel. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) 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. az irányadók. 

                        



Pályázati feltételek: 

• Emelt szintű szakképesítés, Humán szakirányú felsőfokú végzettség, 

• Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook), 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP, 

• Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat. 

• KIRA / JDolber rendszer ismerete. 

• Büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Főiskola és vagy Egyetemi szakirányú végzettség, 

• Egészségügyben vagy hasonló helyen szerzett legalább 3 éves szakmai 

tapasztalat, illetve vezetői gyakorlat. 

Elvárt kompetenciák: 

• Önálló és pontos munkavégzés, 

• Probléma megoldó képesség, 

• Terhelhetőség, 

• Csapatban való munkavégzés, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Részletes fénylépes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel, 

• 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. november 29. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Elektronikus úton Dr. Török Árpád igazgatási és jogi főigazgató -

helyettes részére a igazgatas@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 jelentkezők 



meghallgatása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a munkakör azt 

követően azonnal betölthető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 10. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.janoskorhaz.hu 

• Szent Margit Kórház honlapja 

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. 

  
 


