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Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ

Gyógyászati Központ vezető, reumatológus szakorvos
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyógyászati részleg vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása. A reumatológus
szakorvosi kompetenciába tartozó feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§
§
§
§

Egyetem, reumatológus szakvizsga,
magyar állapolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Belgyógyász szakvizsga,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

önéletrajz, a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
működési nyilvántartásba vétel érvényességének igazolása, Magyar Orvosi
Kamarai tagság igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes
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§

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
vezetésre, fejlesztésre irányuló program

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szokolai Lajos polgármester
nyújt, a 56/568-451 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ
címére történő megküldésével (5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
KONK001/2015 , valamint a beosztás megnevezését: reumatológus
szakorvos.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§
§

www.cserkeszolo.hu - 2015. február 28.
www.profession.hu - 2015. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Bruttó bér 500.000,- Ft. Szolgálati lakás illetve a magánrendelési lehetőség
biztosítása.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.cserkefurdo.hu
honlapon szerezhet.

Nyomtatás

2015.02.24. 11:48

