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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 

Gyógytornász

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű (helyettesítésre szóló) 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Fürdő utca 25.

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

A szakorvos írásbeli kérése alapján kezelési tervet állít fel a páciensnél, melyet egyéni
és csoportos torna formájában végre is hajt. A beteg kezelőorvosával rendszeresen
konzultál. A kezelés alatt a beteget megfigyeli. A betegellátással kapcsolatos
számítógépes adminisztrációt elvégzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, gyógytornász,
•         Cselekvőképesség, büntetlen előélet (20.§ (2) bekezdés a.) és d.) pont,

valamint (2d) és (2e) bekezdés szerint )

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Gyógytornászi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata, érvényes hatósági
erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy
pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék,
illetve abba betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Bertalan nyújt, a 06-70/607-
3152 -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:
KONK-001/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógytornász.

•         Személyesen: Gál Bertalan, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465
Cserkeszőlő, Fürdő utca 25. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         cserkeszolo.hu - 2020. február 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.cserkeszolo.hu/
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

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

 

Nyomtatás


