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Megtekintés

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

Reumatológus szakorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű 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 szakirányú képesítésnek megfelelő, szakorvosi kompetenciába
tevékenységek ellátása. Gyógyászati részleg szakmai vezetése.

tartozó

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

Egyetem, általános orvosi diploma, reumatológus szakképesítés,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolt büntetlen előélet (Kjt. 20.§ (2) bek. a.)
és d.) pont valamint (2d) és (2e) bek. szerint
magyar állampolgárság, cselekvőképesség
Hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
illetve a pályázatban közreműködők pályázatba való betekintéséhez
Szakmai önéletrajz, iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata
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érvényes működési nyilvántartásba vétel igazolása, orvosi kamarai tagság
igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• szakorvosi tapasztalat, vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. március 9. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Bertalan nyújt, a +3670/607-3152 -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-002/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Reumatológus
szakorvos.
• Személyesen: Gál Bertalan, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465
Cserkeszőlő, Fürdő utca 25. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.cserkeszolo.hu - 2020. február 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Bérezés megegyezés szerint. Igény szerint szolgálati lakás biztosítása lehetséges.
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
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