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Misszió Egészségügyi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Misszió Egészségügyi Központ
igazgatóság

Ápolási igazgató helyettes
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az ápolási igazgatóval együttműködve az intézmény ápolásszakmai irányítása,
felügyelete. A kórházhigiéne irányítása és felügyelete. Az élelemezés, takarítás,
portaszolgálat szervezése, felügyelete. Humánerőforrással való gazdálkodás,
minőségügyi rendszer működtetésében való részvétel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Főiskola, Diplomás ápoló, Egyetemi végzett ápoló, szakoktató, egészségügyi
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•
•
•
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•

szakmenedzser,
járó- vagy fekvőbeteg szakellátásban szerezett szakmai tapasztalat Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
egészségügyi szolgáltatónál megszerzett vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év
vezetői tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, érvényes működési engedély,
érvényes MESZK tagság,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, Betegjogi és ellátott jogi képzettség,,
• minőségügyi rendszer működtetésében szerzett tapasztalat - 1 év alatti
szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs
levél, iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolata, hozzájárulási
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jobban Eszter nyújt, a
28-389-618 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Misszió Egészségügyi Központ címére történő
megküldésével (2112 Veresegyház, Gyermekliget utca 30. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
60/2020-Ig , valamint a munkakör megnevezését: ápolási igazgató helyettes.
• Elektronikus úton Jobban Eszter részére a titikarsag@misszio.hu E-mail
címen keresztül
• Személyesen: Jobban Eszter, Pest megye, 2112 Veresegyház, Gyermekliget
utca 30. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bíráló bizottságot állítunk fel. A beérkezett pályázatok formai és tartalmi értékelését
követően személyes interjúra hívjuk a pályázót.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
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•

www.misszio.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.misszio.hu honlapon
szerezhet.
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