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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

ÉSZAK-KÖZÉP-BUDAI CENTRUM, ÚJ SZENT JÁNOS KÓRHÁZ ÉS SZAKRENDELŐ

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Pszichiátriai szakápoló-gondozó
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Részt vesz a Pszichiátriai Gondozóban folyó gyógyító-
megelőző munkában, a betegek szakellátásában és gondozásában. A rendelői munkán túl területi 
munkát is végez a betegek lakókörnyezetében. Napi munkája során alkalmazza pszichiátriai 
ismereteit, a gyógyító team tagjaként individuális és holisztikus betegellátásra törekszik a 
szakmai protokolloknak megfelelően.

Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása: Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János kórház és 
Szakrendelő, 1125, Budapest, Diós árok 1-3. XII. kerületi Pszichiátriai Gondozó. A pályázat 
benyújtásának módja: Elektronikus úton Dr. Rocsa Ágota vezető főorvos asszony részére a 
rocsa.agota@janoskorhaz.hu E-mail címen keresztül lehetséges.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): 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

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

Elvárt végzettség/képesítés:
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- Középfok, Egészségügy, m.n.s., Pszichiátriai szakápoló-gondozó és vagy 
védőnő végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 5

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- Érettségi, 

- Felhasználói szintű informatikai ismeretek,

- Pszichiátriai szakápoló-gondozó vagy védőnő végzettség.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

- Középfok, Pszichiátriai gondozóban szerzett tapasztalat.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

- Levelező (pl. Outlook) - Középszint

- Szövegszerkesztő (pl. Word) - Középszint

- Táblázatkezelő (pl. Excel) - Középszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

- Kommunikációs készség (alap)

- Probléma-megoldó készség (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.01.20. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Az összes dokumentum egyidejű beküldése, a munkakör 
betöltéséhez elvárt követelmények megléte esetén személyes interjúra behívás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.01.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.janoskorhaz.hu, Szent János Kórház 
facebook karrier oldal
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Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.02.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.01.04.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


