Gróf Tisza István Kórház - Berettyóújfalu
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Gróf Tisza István Kórház Berettyóújfalu
Gróf Tisza István Kórház Igazgatás
orvos igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.05.01 - 2022.11.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.05.01 - 2022.11.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Felelős a jogszabályoknak az intézmény Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési
Szabályzatának megfelelő szakszerű és törvényes működéséért, az intézmény orvos szakmai
feladatának ellátásáért
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Egyetem, szakorvosi képesítés,
Vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Általános orvosi diploma, szakvizsga dokumentumok másolata, egészségügyi
szakmenedzseri képesítés igazoló dokumentum másolata, részletes szakmai önéletrajz,
szakmai koncepció, megismerési nyilatkozat és a pályázati anyagban foglalt személyes
adatok eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárulás.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Muraközi Zoltán nyújt,
a 06-54/507-536 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Gróf Tisza István Kórház - Berettyóújfalu címére történő
megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/65/2018 , valamint a munkakör
megnevezését: orvos igazgató .
 Személyesen: Bacsóné Fábián Judit, Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Orbán
Balázs tér 1. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bizottság előtt történő személyes meghallgatás.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyokorhaz.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

