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I. RÉSZ
Személyi rész

II. RÉSZ
Törvények, országgyûlési határozatok,

kormányrendeletek és -határozatok

III. RÉSZ
Egészségügyi és egyéb miniszteri rendeletek

és utasítások

IV. RÉSZ
Irányelvek, tájékoztatók

V. RÉSZ
Közlemények

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal közleménye
orvostechnikai eszközök idõszakos felülvizsgálatát végzõ szervezetek feljogosításáról

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 27. § (3) bekezdésének alapján az Egészségügyi

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatával az alábbi szervezetet a felsorolt eszközcsoport tekintetében, az

idõközben bekövetkezett módosítások átvezetésével az idõszakos felülvizsgálatok elvégzésére feljogosította:

SZERLA Röntgen Vizsgáló és Szerviz Egyén Cég (SZERLA Röntgen EC)

cég székhelye: 1105 Budapest, Kõrösi Csoma Sándor út 35-37.

e-mail: szekeres.sandor@gmail.com

telefonszám: (06-30) 977-4125

Az eszközcsoport megnevezése
Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal határozatának

Száma Érvényességi ideje

07. Invazív és intervenciós rtg. berendezések 30194-006/2010/OTIG/07.eszk. 2015. április

10. Röntgen átvilágító és felvételi munkahely

Mammográfiás rtg. munkahely

Mobil felvételi rtg. munkahely

Tüdõszûrõ rtg. munkahely

Fogászati rtg. munkahely

30194-007/2010/OTIG/10.eszk. 2015. április

11. Sebészeti képerõsítõ 30194-008/2010/OTIG/11.eszk 2015. április
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A Gottsegen György Alapítvány az Országos Kardiológiai Intézetért közleménye
2009. évi tevékenységérõl szóló közhasznúsági jelentésérõl

Közhasznú Alapítvány

Cégbírósági nyilvántartási szám: 7486

Alapítás éve: 1999.

Székhely: 1096 Budapest, Haller u. 29.

Képviselõ: Dr. Palik Imre

Adószám: 18236655-1-43

Az Alapítvány az 1997. évi CLX. törvény 22. § (3) bekezdése alapján közhasznú tevékenységet folytat.

l. Az Alapítvány célja: a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet feladataként ellátandó széleskörû intézeti

alaptevékenység támogatása.

2. Az intézet szakmai és tudományos munkájának segítése és a pályakezdõk támogatása.

Az Alapítvány egyszeres könyvvitelt vezet és közhasznú egyszerûsített beszámolót készít.

Sajáttõke 450 e Ft

Tõkeváltozás 36 741 e Ft

Tárgyévi alaptevékenység eredménye –10 577 e Ft

Bevétel összesen: 29 835 e Ft

– Központi költségvetés 1% 1 474 e Ft

– Támogatások 12 841 e Ft

– Továbbutalási céllal kapott 9 000 e Ft

– Pályázati úton elnyert támogatás 6 050 e Ft

– Egyéb bevétel 470 e Ft

Ráfordítások összesen: 40 412 e Ft

– Kiadások 9 352 e Ft

– Tovább utalt támogatás 9 000 e Ft

– Eszközvásárlás 22 060 e Ft

A tárgyi eszközök vásárlásával a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet munkáját kívántuk segíteni.

(hordozható Echó készülék, 14 db intenzív ágy, külsõ pacamaker stb).

Az Alapítvány a 2009 évben a központi költségvetéstõl (SZJA 1%) 1 474 e Ft-ban részesült, mely összeget kiegészítve

eszközvásárlásra fordítottuk.

Az Alapítvány tisztségviselõi díjazásban nem részesültek. Megbízási díj 1 fõ részére ügyintézés és számviteli

szolgáltatás címén került kifizetésre.
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A Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közleménye
2009. évi közhasznúsági jelentésérõl

A kiemelkedõen közhasznú Peter Cerny Alapítvány a következõkben jelzett beszámolási
idõszakra közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint közli:

Beszámolási idõszak: 2009. január 1. – 2009. december 31.

Fõvárosi Bíróság 12(14.) PK.63.473/12

Adószám: 19010289-1-42

Címe: 1083 Budapest, Bókay J. u. 53.

1. Az Alapítvány egyszerûsített mérlege az 1/c melléklet szerint.

2. A költségvetési támogatás felhasználása a koraszülött mentési feladatokra: Költségvetéstõl kapott támogatás

összege (Országos Mentõszolgálat): 149 311e Ft. A mentésre fordított összes mûködési költség: 204 367e Ft.

A finanszírozás eredménye –55 056e Ft.

3. Az Alapítvány mûködésének eredménykimutatása az 1/a és 1/b melléklet szerint.

4. Az Alapítvány cél szerinti pénzbeli juttatást senkinek sem nyújtott.

5. A közhasznú tevékenység bevételei a 2. sz. melléklet szerint.

6. A kiemelkedõen közhasznú szervezetté történt átalakulás után a vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatás

mértéke: 0 Ft.

7. A kiemelkedõen közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló:

Missziós nyilatkozat: A Peter Cerny Alapítvány, mint kiemelten közhasznú szervezet, alapító okiratában foglalt

célkitûzése annak az anyagi, technikai és személyi bázisnak a megteremtése, amely biztosítja a koraszülöttek, a beteg

újszülöttek és csecsemõk mentését-szállítását, intenzív ellátását, valamint a gyermekek intenzív kezelését követõ

teljes körû gondozási, rehabilitációs feladatokat.

Az Alapítvány tevékenységi köre: A missziós nyilatkozatban megfogalmazott célok végrehajtása, valamint a mentési,

ápolási, rehabilitációs rendszerek folyamatos és zavartalan mûködtetése.

Mûködési adatok: A 2009. évi mûködés súlypontját a neonatológiai sürgõsségi feladatok végrehajtása jelentette.

Ennek keretében éjjel-nappal folyamatosan végeztük:

– a kritikus állapotú, 450 – 6000 gramm súlyú koraszülöttek szülõszobai újraélesztését,

– a beteg újszülöttek kórházon belüli vagy kórházi területen kívüli mentését,

– a koraszülöttek és a beteg újszülöttek speciális újszülött-intenzív ellátást biztosító rohamkocsikban történõ szállítását,

– a szállítás alatt életmentõ intenzív beavatkozásokat (pl. gépi lélegeztetés),

– a kritikus állapotú újszülöttek speciális vizsgálatokra szállítását (ultrahang vizsgálatok, computer tomográf

vizsgálatok, mágneses rezonancia vizsgálatok) az intenzív kezelés feltételeinek folyamatos biztosítása mellett,

– sebészeti, szívsebészeti, szemészeti mûtétekre történõ szállításokat,

– az intenzív osztályokon gyógyult újszülöttek, és kiscsecsemõk visszaszállítását a küldõ kórházakba,

– továbbá minden olyan újszülött õrzött szállítását, aki az inkubátorba belefért (6,0 kg testsúly illetve 60 cm testhossz

alatt), mivel ez az egyetlen biztonságos újszülött és kiscsecsemõ szállítási módszer.

1989. június 22-tõl 2009. december 31-ig hiánypótló szolgáltatásával a Peter Cerny Alapítványi Mentõszolgálat ellátta

Nógrád, Heves, Pest, Fejér, Veszprém, Komárom-Esztergom (1/2), Bács-Kiskun (1/3), Jász - Nagykun - Szolnok (1/3) megyét

és Budapestet. A Budapestet körülvevõ kb. 140 km sugarú körzetben a magyarországi lakosság több mint egyharmada,

azaz 4,5 millió lakos él. A 20 és 1/2 éves mûködés alatt 48 007 koraszülött és beteg újszülött mentését és szakszerû szállítását

végeztük. A kissúlyú betegeket különösen veszélyeztetõ légzészavar miatt 9467 esetben kellett mesterségesen lélegeztetõ

géppel támogatni a légzést. Szülõszobai vagy más helyszínen történõ újraélesztést 1165 alkalommal végeztünk és 90%-ban

sikeresen fejeztük be. Az általunk ellátott területen a születés körüli halálozás több mint 12 ezrelékkel csökkent. 1993 óta – a

betegszám alapján – neonatológiai mentõszolgálatunk a világ egyik legnagyobb forgalmú speciális szolgálata.

Könyvvizsgálói záradék: a könyvvizsgálat során a Peter Cerny Alapítvány közhasznú egyszerûsített éves beszámolóját,

annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati

standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem

arról, hogy a közhasznú egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon

elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint a közhasznú egyszerûsített éves

beszámoló a Peter Cerny Alapítvány 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérõl

megbízható és valós képet ad. (Orosz Katalin bejegyzett könyvvizsgáló, Engedély szám: 003057)
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KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA*

Beszámolási idõszak: 2009. január 1-december 31.

*224/2000. (XII.19.) Korm. rend. 6. számú melléklet

ezer forintban

Sor- Megnevezés Elõzõ Elõzõ évek h. Tárgyév
szám év

1. A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 303 109 - 266 265

2. 1. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás 292 319 256 576

3. a) alapítótól kapott támogatások - -

4. b) központi költségvetésbõl 144 000 149 311

5. c) helyi önkormányzattól 2 773 3 353

6. d) egyéb 145 546 103 912

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatások 3 208 -

8. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevételek 2 102 1 490

9. 4. Tagdíjból származó bevétel

10. 5. Egyéb bevétel 5 480 8 199

11. B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE - - -

12. 6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel
13. 7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele

14. C) ÖSSZES BEVÉTEL (1+9.sor) 303 109 - 266 265
15. D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 193 900 - 243 356

16. 1. Anyagjellegû ráfordítások 36 870 50 158

17. 2. Személyi jellegû ráfordítások 144 270 172 532

18. 3. Értékcsökkenési leírás 11 937 20 485

19. 4. Egyéb ráfordítások 778 181

20. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 45 -
21. 6. Rendkívüli ráfordítások -

22. E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI - - -

23. 1. Anyagjellegû ráfordítások

24. 2. Személyi jellegû ráfordítások

25. 3. Értékcsökkenési leírás

26. 4. Egyéb ráfordítások

27. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
28. 6. Rendkívüli ráfordítások

29. F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 193 900 - 243 356
30. G) ADÓZÁS ELÕTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) - - -
31. H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG - - -
32. I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) - - -
33. J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) 109 209 - 22 909



EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE*

*224/2000. (XII.19.) Korm. rend. 4. számú melléklet

A Cerny Rendszer Oktató és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság
(a továbbiakban CR-KH-NP-Kft) 2009. évi munkájának rövid tartalmi összefoglalója

A CR-NP-KH-Kft létrehozásának elõzményei:

A Peter Cerny Alapítvány megalakulásakor célul tûzte ki, hogy a koraszülött és újszülött betegcsoport egészségi

állapotán, gyógyulási esélyein, életkilátásain, és késõbbi életminõségükön javítani kíván. Ennek érdekében hozta létre

elsõ lépésként koraszülöttmentõ és szállító szolgálatát, majd támogatta az intenzív osztályos ellátást, a koraszülöttek

utógondozását és rehabilitációját, beleértve az otthoni gondozást és ápolást, valamint az egészségmegõrzõ preventív

feladatokat is. A primer prevenciós munkája során folyamatosan szervezte újraélesztési-oktatási tanfolyamait, majd

szûrõ-programjait.

A Peter Cerny Alapítvány célkitûzéseinek megfelelõen változatlanul fõ tevékenységként végzi a koraszülöttek

mentési- õrzött szállítási feladatait. A hiánypótló sürgõsségi feladatok ellátását az állam anyagilag is segíti, jelenleg az
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Fordulónapja: 2009. december 31.
ezer forintban

Fajtája: éves záró

Sor- Megnevezés Elõzõ év Elõzõ évek h. Tárgyév
szám

1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 120 409 - 163 333

2. I. Immateriális javak 6 828 5 519

3. II. Tárgyi eszközök 113 581 151 814

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 6 000

6. B) FORGÓESZKÖZÖK 165 174 - 142 848

7. I. Készletek

8. II. Követelések 5 349 3 173

9. III. Értékpapírok

10. IV. Pénzeszközök 159 825 139 675

11. C) AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK - -

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 285 583 - 306 181

13. D) SAJÁT TÕKE 272 636 - 295 545

14. I. Induló tõke/Jegyzett tõke 40 40

15. II. Tõkeváltozás/Eredmény 163 387 272 596

III. Lekötött tartalék

17. IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbõl 109 209 - 22 909

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl

18. E) CÉLTARTALÉK

19. F) KÖTELEZETTSÉGEK 12 707 - 9 666

I. Hátrasorolt kötelezettségek

20. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

21. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 12 707 9 666

22. G) PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK 240 970

23. FORRÁSOK ÖSSZESEN 285 583 - 306 181



Egészségügyi Minisztériummal érvényben lévõ támogatási szerzõdés révén. A mûködtetésre adott központi

költségvetési források felhasználásának átláthatósága érdekében határozta el a kiemelten közhasznú Peter Cerny

Alapítvány, hogy a „nem mentési – nem sürgõsségi feladatok” ellátására egy közhasznú nonprofit korlátolt felelõsségû

társaságot alapít.

Az így megalapításra került közhasznú nonprofit kft. székhelye megegyezik az alapítvány székhelyével, a feladatokat

ellátó személyzet tagjai zömében a Peter Cerny Alapítvány dolgozói, a logisztikai háttér az alapítvány mentésirányítási

rendszerére épül, ugyanakkor tevékenységében, szervezeti, adminisztrációs, pénzügyi tevékenységében jól

átláthatóan elkülönült gazdálkodásra törekszik. Az elsõ félév során a funkciók szétválasztása, a projekt-finanszírozás

alapjainak, illetve az önálló gazdálkodás feltételeinek kiépítése történt.

A Peter Cerny Alapítvány által beindított, majd a Cerny Rendszer-KH-NP-Kft által üzemeltetett projektek

1. Csecsemõ-Szem-Mentõ (Cs-Sz-M) Projekt eredményei:

A szemészeti vizsgálati projekt létrehozását az a felismerés indokolta, hogy a Peter Cerny Alapítványi Mentõszolgálat

(PCAM) koraszülött szállítási tevékenysége során feltûnõen sok újszülöttet kényszerül szemészeti vizsgálatra, illetve

mûtétre szállítani. Ez elsõsorban a rendkívül sérülékeny betegcsoport számára jelent felesleges kockázatot és stresszt,

ugyanakkor a szállítási kapacitásokat is erõsen leköti. Ezért a PCAM 2008-tól, a Semmelweis Egyetem Szemészeti

Klinikájával kötött együttmûködési szerzõdés keretében, a beteg szállítása helyett a szemész kollégát és a lézeres

készüléket juttatja el a koraszülöttek ápolási helyére. A több mint 1,5 éves mûködés során összesen 210 újszülött

helyszíni vizsgálatára (ebbõl 60 vidéki kórházban) vagy lézeres mûtétére (25 esetben) került sor a PCAM illetve a

CR-KH-NP-Kft segítségével. A koraszülöttek vaksághoz vezetõ retinakárosodás megelõzéséért és kezeléséért pedig

2009-tõl kezdte meg a telemetriás elveken alapuló mozgó szemészeti vizsgálati rendszer kiépítését. A Peter Cerny

Alapítvány az adózók 1%-os felajánlásaiból vásárolt RetCam Shuttle/Clarity Co.USA készülékkel, és a Semmelweis

Egyetem Szemészeti Klinikájának szakmai segítségével Magyarországon egy teljesen új fejlesztést kezdett, amelynek

lényege, hogy a készüléket a helyszínre eljuttatva az erre kiképzett neonatológiai szakasszisztens a helyszínen

mûködik közre a vizsgálatok kivitelezésében és a központi szerver segítségével a szemészorvos az újszülött szállítása

nélkül állíthatja fel a diagnózist illetve a késõbbi kezelési tervet.

2. Csecsemõ-Fül-Mentõ (Cs-F-M) Projekt:

A halláscsökkenés korai felismerése és mielõbbi ellátása – azaz a neonatális hallásszûrés – törvényi elõírás és szakmai

irányelv. A kötelezõ szûrõvizsgálatok leghatékonyabb módszere a kórházi elbocsátást megelõzõ objektív hallásszûrés.

Minden újszülöttet szûrni kell halláscsökkenés irányában. Így a megfelelõen korán diagnosztizált és idõben ellátott

hallássérült gyermek beszédfejlõdése drámaian megindul. Ha azonban a hallás károsodottságát nem fedezik fel

idõben, a beszédfejlõdés nem indul meg, ami egy kritikus periódust követõen már nem rendezhetõ. Az újszülöttek egy

részénél az objektív hallásszûrés technikai okok miatt nem történik meg. Emellett az intenzív újszülött osztályokon

ápoltak a magasabb rizikójú csoportba tartoznak. (Elsõ szûrõvizsgálatuk során csak 20-30%-ban állapítható meg

biztosan a meglévõ és kielégítõ hallás!)

A projekt lényege, hogy az újszülöttek minél nagyobb száma juthasson hozzá a korszerû otoakusztikus emissziós

szûrõvizsgálati lehetõséghez. Ezt a Peter Cerny Alapítványi Mentõszolgálat szûrésre kiképzett munkatársai a

Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Nyaksebészeti Klinika audiológiai munkacsoportjával történõ

együttmûködés segítségével biztosítják. Az általuk ellátott kórházak neonatológiai részlegein elvégzik a helyszíni

szûrõvizsgálatokat, és azok eredményérõl rendszeres tájékoztatást nyújtanak az audiológiai központnak. A projekt

keretében szûrésben részesült újszülöttek száma eddig 539 fõ. A 2010-es vizsgálatokban 60%-ban állapítottak meg jó

hallást, 40%-ban ismételt vizsgálatra volt szükség. (Ebben az igen súlyos betegcsoportban a nemzetközi adatok már

20-30%-ot is jó szûrési eredménynek tartanak.) A 40%-ból a Fülészeti Klinikán 2010-ben 30-an jelentek meg

audiológiai kontrollvizsgálaton. Közöttük 2 esetben lehetett bizonyítani a súlyos halláskárosodást. Õk a Cerny

Rendszernek köszönhetik azt, hogy igen korán és még idõben hallókészüléket kaphatnak és a beszédfejlõdésük

idõben, késés nélkül megindulhat.

3. Újszülött-Újraélesztési-Oktatási Projekt (Ú-Ú-O-P)

A Peter Cerny Alapítvány 1995 óta végzi az újszülöttek újraélesztés-oktatását az amerikai módszer alapján. A

tanfolyamokon résztvettek száma ma már közelíti az 1500 fõt. Az alapítványi nonprofit vállalkozási pénzbevétel

lehetõsége, valamint az igények nagy száma miatt, a CR- KH-NP-KFT létrehozásának az egyik legfontosabb oka az

oktatásból fakadó bevételek elkülönítése volt a pénzügyi átláthatóság biztosítása érdekében. Az elmúlt év során az

oktatás kezdetben még a PCA szervezésében zajlott, majd a CR-KH-NP-KFT létrejötte után ennek keretei között
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történt. A tanfolyamokon résztvevõk száma 2009-2010-ben összesen 69 fõ volt. A Semmelweis Egyetem

akkreditációjában 3 OFTEX-es oktatás fejezõdött be. A résztvevõk száma ezeken az un. „kötelezõ választható”

tanfolyamokon 49 fõ volt. A második félévi akkreditáció folyamatban van.

*224/2000. (XII.19.) Korm. rend. 6. számú melléklet
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CERNY RENDSZER KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 01 09 923077
A közhasznú kft neve Cégjegyzék száma

1083 Budapest Bókay János utca 53. 14854307-2-42
címe adószáma

Beszámolási idõszak: 2009. július 21-december 31.

ezer forintban

Sor- Megnevezés Elõzõ Elõzõ évek h. Tárgyév
szám év

1. A) ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE - - 2

2. 1. Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás - -

3. a) alapítótól kapott támogatások -

4. b) központi költségvetésbõl -

5. c) helyi önkormányzattól -

6. d) egyéb -

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatások -

8. 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevételek -

9. 4. Tagdíjból származó bevétel
10. 5. Egyéb bevétel 2

11. B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE - - -

12. 6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétel
13. 7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele

14. C) ÖSSZES BEVÉTEL (1+9.sor) - - 2
15. D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI - - 1 104

16. 1. Anyagjellegû ráfordítások 898

17. 2. Személyi jellegû ráfordítások 206

18. 3. Értékcsökkenési leírás -

19. 4. Egyéb ráfordítások -

20. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai -
21. 6. Rendkívüli ráfordítások -

22. E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI - - -

23. 1. Anyagjellegû ráfordítások

24. 2. Személyi jellegû ráfordítások

25. 3. Értékcsökkenési leírás

26. 4. Egyéb ráfordítások

27. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai
28. 6. Rendkívüli ráfordítások

29. F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) - - 1 104
30. G) ADÓZÁS ELÕTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) - - -
31. H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG - - -
32. I) TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) - - -
33. J) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D) - - 1 102-

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ EREDMÉNYKIMUTATÁSA*



*224/2000. (XII.19.) Korm. rend. 4. számú melléklet
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CERNY RENDSZER KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 01 09 923077
A közhasznú kft neve Cégjegyzék száma

1083 Budapest Bókay János utca 53. 14854307-2-42
címe adószáma

Fordulónapja: 2009. december 31.
ezer forintban

Fajtája: éves záró

Sor- Megnevezés Elõzõ év Elõzõ évek h. Tárgyév
szám

1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK - - -

2. I. Immateriális javak

3. II. Tárgyi eszközök

4. III. Befektetett pénzügyi eszközök

6. B) FORGÓESZKÖZÖK - - 5 061

7. I. Készletek

8. II. Követelések

9. III. Értékpapírok

10. IV. Pénzeszközök - 5 061

11. C) AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK - -

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - - 5 061

13. D) SAJÁT TÕKE - - 4 898

14. I. Induló tõke/Jegyzett tõke 6 000

15. II. Tõkeváltozás/Eredmény

III. Lekötött tartalék

17. IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbõl - 1 102-

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl

18. E) CÉLTARTALÉK

19. F) KÖTELEZETTSÉGEK - - 163

I. Hátrasorolt kötelezettségek

20. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

21. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 163

22. G) PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

23. FORRÁSOK ÖSSZESEN - - 5 061

EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE*
közhasznú szervezet



VI. RÉSZ
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleményei

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye
a 2010. május hónapban finanszírozási elõlegben részesített gyógyszertárakról

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához

nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján

2010. május hónapban 3 millió forint finanszírozási elõlegben részesített gyógyszertárak a következõk:

Megye Patika kódja Patika neve Helyiség Engedély száma

04 0437 Szent Antal Gyógyszertár Garadna 31003-10-588/6/2010.

13 0190 Remény Gyógyszertár Somogyjád 31608-10-689/8/2010.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

VII. RÉSZ
Vegyes közlemények

Közlemény igazolványok, oklevelek, bizonyítványok érvénytelenítésérõl

Közleményt meghirdetõ
szerv neve

Az érvénytelen okmány
megnevezése

Az érvénytelen okmány
kiállítója

Az érvénytelen okmány
száma

Érvénytelen 2010.

Dr. Kincses Gyula

orvos

sz.o.okl.

(fül-orr-gége)

OSZB 744/1980 május 18. napjától

Kovács Róbertné

gyógyszerész

sz.gy.okl.

(gyógyszerellátási és

gyógyszerügyi

szervezés)

OSZB 134/1997. május 25. napjától

Megjegyzés: a táblázatban használt rövidítések jegyzéke:

OONYI (GYONYI) = Orvosok (Gyógyszerészek) Országos Nyilvántartásba vételérõl szóló igazolvány, sz.o.okl./sz gy.okl.

= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél

OSZB = Országos Szakképesítõ Bizottság

EFSZSZTB = Egészségügyi Felsõfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Tanács

MOK (GYOK) = Magyar Orvosi (Gyógyszerész) Kamara
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Általános tudnivalók 
Tisztelt Olvasók! 

A pályázati hirdetményeket terjedelmi okokból és a jobb át-
tekinthetőség érdekében táblázatos formában közöljük. Kér-
jük, hogy álláshirdetéseik szövegezésénél vegyék figyelembe, 
hogy a rovatok csak a legszükségesebb információk közlésére 
adnak lehetőséget. A hirdetményeket külön ez irányú kére-
lemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további 
közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors 
megjelenés érdekében a pályázati hirdetményeket közvetlenül 
a szerkesztőségnek küldjék meg postán (1051 Budapest, 
Arany János u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987) vagy 
továbbítsák telefaxon (795-0192). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének 301-7958-
as telefonszáma 795-1347-es telefonszámra változott. 

A közléssel kapcsolatban a fenti megváltozott telefonszá-
mon tudunk tájékoztatást adni. 

A közzététel várható időpontjáról csak a fenti telefonszá-
mon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati 
hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk elhagyni 
azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jog-
szabályba ütközik, nem hatályos jogszabályon alapul, 
illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, 
nemhez kötött, a magyar végzettséget vagy állampolgár-
ságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok té-
rítésmentes közzétételére egy alkalommal van lehetőség, az 
ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről 
a Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyv-
kiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 266-9294) ad felvilágosítást. 

A pályázatban fel kell tüntetni a pályázó legfontosabb szemé-
lyi és foglalkozási adatait, részletes szakmai önéletrajzát, a mun-
kaköri követelményeknek, feladatoknak és egyéb előírásoknak 
való megfelelést igazoló okiratokat vagy azok másolatait. 

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is 
figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati határidő kezdő 
időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. 
Eltérő közlés hiányában a pályázati határidő hirdetmény 
szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 
megjelenés. A KSZK honlapján is megjelenő hirdetések 
esetén a honlapon feltüntetett határidők az irányadók, 
eltérő közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy 
a hirdetett állás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthe-
tő. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik. 
A Szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a 
tévesen, hiányosan vagy félreérthető módon megfogalma-
zott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibá-
kért felelősséget nem vállal. Az esetleges hibák elkerülése 
érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formá-
ban juttassák el a Szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul 
megküldött hirdetések közzétételét nem vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzété-
telének lemondását, módosítását a szerkesztőség csak írásban 
fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásá-
nak időpontjáig.   

Rövidítésjegyzék 

(3) = az álláshelyek száma 
ÁNTSZ = Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi  

Szolgálat 
á.p. = állampolgár 
b: = havi munkabér forintban 
Bp. = Budapest 
biz. = bizonyítvány 

cs: = csatolandó 
d. = diploma 
e: = előnyben részesül 
e. b. = erkölcsi bizonyítvány 
e. h.: = elbírálási határidő 
eü. = egészségügyi 
f: = telefax 
főig.  főigazgató 
Főv. = főváros(i) 
gy. = gyakorlat 
gyt. = gyógyszertár 
h: = pályázati határidő 
I. = intézet vagy intézmény 
Ig. = igazgató 
ig. = igazolvány 
ir. = irányítás(a)(i) 
Képv.-test. = képviselő-testület 
K. = kórház 
Kl. = klinika 
kl.-ai = klinikai 
kö. = közegészségügyi 
közp.  központ 
közpi. = központi 
kut. = kutatá(s)(i), kutató 
Lab. = laboratórium 
lab.-i = laboratóriumi 
magyar 
á.p.-ság 

= magyar állampolgárság 

m. = munka 
M.j.V. = megyei jogú város 
Nk. = nagyközség 
nyi. = nyelvismeret 
nyv. = nyelvvizsga 
O. = osztály 
okl. = oklevél 
okt. = oktatás(a)(i) 
OONY/ 
GYONY 

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos  
Nyilvántartása 

OONYI/ 
GYONYI 

= Orvosok (Gyógyszerészek) Országos 
Nyilvántartásba vételéről szóló igazolvány 

OEP = Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
orv. = orvos(i) 
Ö. = önkormányzat 
P. H. = polgármesteri hivatal 
R. = rendelőintézet 
szerv. = szervezés(e) 
sz. = szakmai 
sz.ö. = szakmai önéletrajz 
sz.gy. = szakmai gyakorlat 
szakorv.gy. = szakorvosi gyakorlat 
szk. = szakképesítés, szakorvosi képesítés 
sz.tev. = szakmai tevékenység 
sz.v.  szakmai végzettség 
szoc. = szociális 
szolg. = szolgálati 
sz.o.okl./ 
sz.gy.okl. 

= szakorvosi/szakgyógyszerészi oklevél 

szv. = szakvizsga 
szv.biz. = szakvizsga-bizonyítvány 
SZMSZ = szervezeti és működési szabályzat 
tap. = tapasztalat 
t: = telefoninformáció 
t/f: = telefon/telefax 
tev. = tevékenység 
t.f. = tudományos fokozat 
th. = therápia 
tud. = tudományos 
v. = végzettség 
vez. = vezetés(e) 
vez.gy. = vezetői/vezetési gyakorlat 
vizsg. = vizsgálat 
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Pályázati hirdetmények egyetemi oktatói, 
illetve egyetemi intézményekben betölthető egyéb állásokra 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum elnöke pályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Kar 
Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszékére klinikai főorvosi munkakör betöltésére 2010. november 1-jétől 

Általános pályázati feltétel: 
– büntetlen előélet és cselekvőképesség; 

– a szakorvosi képesítés megszerzésétől számított legalább 12 éves szakmai gyakorlat vagy 4 éves tevékenység egyetemi 
adjunktusi beosztásban; 

– legalább 10 éves tapasztalat a felsőoktatásban; 

– gyakorlat az adott szakterületen osztály-, szakrendelés-, részlegvezetés terén; 

– a szakterületének mélyreható ismerete, részvétel a gyakorlati betegellátásban; 

– részvétel a szakmai közéletben; 

– publikációs tevékenység szakmai folyóiratokban; 

– alkalmasság tantermi előadások, szemináriumok tartására; 

– középfokú „C” típusú nyelvvizsga. 

Legfontosabb munkaköri feladatok: 
– részvétel a graduális, postgraduális oktatásban; 

– gyermektraumatológiai szakrendelés vezetése; 

– kiemelkedően aktív részvétel a betegellátás területén; 

– a tanszék betegellátással kapcsolatos szervezési munkájának segítése szakmai bizottságokban; 

– oktatótevékenységen belül diplomamunka témák megjelenítése, diplomamunkán dolgozó hallgatók munkájának segítése, 
diplomamunkák bírálata. 

Speciális pályázati feltétel: 
– traumatológia, igazságügyi orvostan szakvizsga; 

– egészségügyi szakmenedzser végzettség; 

– orvosjogász képesítés. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
– a pályázó személyi adatait, lakcímét; 

– a pályázó munkahelyének megnevezését, munkakörét, beosztását, munkaköri besorolását; 

– szakmai, gyógyító, valamint oktatói és tudományos munkáját, annak eredményeit. 

A pályázati kérelemhez csatolni kell: 
– személyi adatlapot; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– diploma másolatát; 

– szakvizsga-bizonyítvány másolatát; 

– nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát; 

– közlemények jegyzékét; 

– különlenyomatait; 

– érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt; 

–  „Orvosok Országos Nyilvántartási Száma” igazolvány másolatát; 

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a jogszabályokban és a szabályzatokban 
rögzített bizottságok és testületek megismerjék.  

A pályázat beadásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. 

A szabályszerűen felszerelt pályázatot a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Stratégiai Igazgatóság 
Jogi és Humánpolitikai Központba (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) kell benyújtani. 

 
    

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan;  

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Osztály osztályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Járóbeteg-szakellátás, Nyírbátor telephelyi koordinátor pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok;  

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött, 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Járóbeteg-szakellátás, Nyírbátor telep-
helyi koordinátor pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Járóbeteg-szakellátás, Fehérgyarmat vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;  

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Járóbeteg-szakellátás, Fehérgyarmat 
vezető asszisztens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Járóbeteg-szakellátás, Vásárosnamény vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult; 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Járóbeteg-szakellátás, Vásárosnamény 
vezető asszisztens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Tüdőgondozó, Vásárosnamény vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Tüdőgondozó, Vásárosnamény vezető 
asszisztens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres Tüdőgondozó, 
Nyírbátor vezető asszisztens pozícióba 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Tüdőgondozó, Nyírbátor vezető asz-
szisztens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Tüdőgondozó, Fehérgyarmat vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Tüdőgondozó, Fehérgyarmat vezető 
asszisztens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Intézeti Gyógyszertár vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az intézeti gyógyszertár vezető asszisz-
tens” pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Járóbeteg-szakellátás vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Járóbeteg-szakellátás vezető asszisz-
tens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Bőr- és Nemibeteg Gondozó vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;  

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet;  

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Bőr- és Nemibeteg Gondozó vezető 
asszisztens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Tüdőgondozó Gávavencsellő vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Tüdőgondozó, Gávavencsellő vezető 
asszisztens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Központi Radiológia vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Központi Radiológia vezető asszisztens 
pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Megyei és Városi Tüdőgondozó vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet;  

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Megyei és Városi Tüdőgondozó vezető 
asszisztens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Tüdőgondozó, Baktalórántháza vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Tüdőgondozó, Baktalórántháza vezető 
asszisztens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Pathológiai Osztály vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet;  

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Pathológiai Osztály vezető asszisztens 
pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Központi Laboratórium vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok;  

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan;  

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet;  

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Központi Laboratórium vezető asszisz-
tens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Izotóp Labor vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Izotóplabor vezető asszisztens pozíció-
ra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Intézeti Gyógyszertár vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Intézeti Gyógyszertár vezető asszisz-
tens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Infúziós Laboratórium vezető asszisztens pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év, az egészségügy területén végzett gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Infúziós Laboratórium vezető asszisz-
tens pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Műtétes osztályok szakmacsoportja szakmacsoport-vezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakirányú szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 
– vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos fokozat; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos munkában való részvétel. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– szakvizsgá(kat) igazoló dokumentum; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szakmacsoporthoz tartozó osztályok vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Műtétes osztályok szakmacsoportja 
szakmacsoport-vezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Nem műtétes osztályok szakmacsoportja szakmacsoport-vezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakirányú szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 
– vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos fokozat; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos munkában való részvétel. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– szakvizsgá(kat) igazoló dokumentum; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szakmacsoporthoz tartozó osztályok vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Nem műtétes osztályok 
szakmacsoportja szakmacsoport-vezető főorvos pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Diagnosztikai Szakmacsoport szakmacsoport-vezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakirányú szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 
– vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos fokozat; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos munkában való részvétel. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– szakvizsgá(kat) igazoló dokumentum; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szakmacsoporthoz tartozó osztályok vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Diagnosztikai Szakmacsoport szakma-
csoport-vezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tagvállalata munkatársat 
keres 

Krónikus pszichiátriai ellátás szakmacsoport-vezető főápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma; 

– legalább 5 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 
– vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szakmacsoporthoz tartozó osztályok ápolásvezetésére vonatkozóan;  

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Krónikus pszichiátriai ellátás szakma-
csoport-vezető főápoló pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tagvállalata 

munkatársat keres  

Aktív pszichiátriai ellátás szakmacsoport-vezető főápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma; 

– legalább 5 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 
– vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szakmacsoporthoz tartozó osztályok ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Aktív pszichiátriai ellátás szakmacso-
port-vezető főápoló pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tagvállalata munkatársat keres 

Műtétes osztályok szakmacsoportja szakmacsoport-vezető főápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma; 

– legalább 5 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 
– vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szakmacsoporthoz tartozó osztályok ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Műtétes osztályok szakmacsoportja 
szakmacsoport-vezető főápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tagvállalata munkatársat keres 

Járóbeteg-szakellátás szakmacsoport-vezető főápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma; 

– legalább 5 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 
– vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szakmacsoporthoz tartozó osztályok ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Járóbeteg-szakellátás szakmacsoport-
vezető főápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tagvállalata munkatársat keres 

Nem műtétes osztályok szakmacsoportja szakmacsoport-vezető főápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma; 

– legalább 5 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 
– vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szakmacsoporthoz tartozó osztályok ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet;  

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Nem műtétes osztályok 
szakmacsoportja szakmacsoport-vezető főápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tagvállalata munkatársat keres 

Diagnosztikai Szakmacsoport szakmacsoport-vezető főápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma; 

– legalább 5 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság; 
– vezetői gyakorlat. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok;  

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program a szakmacsoporthoz tartozó osztályok ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Diagnosztikai Szakmacsoport szakma-
csoport-vezető főápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Krónikus osztály, Vásárosnamény osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Krónikus osztály, Vásárosnamény osz-
tályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Ápolási Osztály, Vásárosnamény osztályvezető ápoló pozícióba. 

 Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Ápolási Osztály, Vásárosnamény osz-
tályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Laboratórium, Fehérgyarmat, Vásárosnamény osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Laboratórium, Fehérgyarmat, 
Vásárosnamény osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Vértranszfúziós osztály, Fehérgyarmat osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Vértranszfúziós osztály, Fehérgyarmat 
osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Szülészet-nőgyógyászati Osztály, Fehérgyarmat osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Szülészet-nőgyógyászati Osztály, 
Fehérgyarmat osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Sebészeti Osztály, Fehérgyarmat osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30 ; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Sebészeti Osztály, Fehérgyarmat osz-
tályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Sürgősségi betegellátás, Vásárosnamény osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Sürgősségi betegellátás, 
Vásárosnamény osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Sürgősségi betegellátás, Fehérgyarmat osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Sürgősségi betegellátás, Fehérgyarmat 
osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Radiológiai Osztály, Fehérgyarmat, Vásárosnamény osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Radiológiai Osztály, Fehérgyarmat, 
Vásárosnamény osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Rehabilitációs  Osztály, Fehérgyarmat, Vásárosnamény osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Rehabilitációs  Osztály, Fehérgyarmat, 
Vásárosnamény osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Központi műtő, Fehérgyarmat osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Központi műtő, Fehérgyarmat osztály-
vezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Gyermekosztály, Fehérgyarmat osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Gyermekosztály, Fehérgyarmat osz-
tályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Fül-Orr-Gége Osztály, Fehérgyarmat osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet;  

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Fül-Orr-Gége Osztály Fehérgyarmat 
osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Belgyógyászati Osztály, Vásárosnamény osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemléle. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Belgyógyászati Osztály, 
Vásárosnamény osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Belgyógyászati Osztály, Fehérgyarmat osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Belgyógyászati Osztály, Fehérgyarmat 
osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztály, Fehérgyarmat osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Aneszteziológia és Intenzív Terápiás 
Osztály, Fehérgyarmat osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

III. Pszichiátriai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a III. Pszichiátriai Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

II. Pszichiátriai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a II. Pszichiátriai Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

I. Pszichiátriai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az I. Pszichiátriai Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Gerontológiai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Gerontológiai Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Addiktológiai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Addiktológiai Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Rehabilitációs Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Rehabilitációs Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

IV. Pszichiátriai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a IV. Pszichiátriai Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Ápolási Osztály osztályvezető ápoló  pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Ápolási Osztály osztályvezető ápoló 
pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Neurológiai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Neurológiai Osztály osztályvezető ápo-
ló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Szemészeti Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Szemészeti Osztály osztályvezető ápoló 
pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Urológiai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Urológiai Osztály osztályvezető ápoló 
pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály 
osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Szülészet-nőgyógyászati Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Szülészet-nőgyógyászati Osztály osz-
tályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Szájsebészeti Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Szájsebészeti Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Sebészeti Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Sebészeti Osztály osztályvezető ápoló 
pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Sürgősségi Betegellátó Centrum osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Sürgősségi Betegellátó Centrum osz-
tályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Reumatológiai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Reumatológiai Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Pulmonológiai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Pulmonológiai Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

I. Belgyógyászat osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az I. Belgyógyászat osztályvezető ápoló 
pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Ortopédiai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Ortopédiai Osztály osztályvezető ápo-
ló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Onkoradiológiai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Onkoradiológiai Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Rehabilitációs Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Rehabilitációs Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Légzésrehabilitációs Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Légzésrehabilitációs Osztály osztályve-
zető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Krónikus Belgyógyászati és Geriátriai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Krónikus Belgyógyászati és Geriátriai 
Osztály osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

IV. Belgyógyászati Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a IV. Belgyógyászati Osztály osztályveze-
tő ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

III. Belgyógyászati Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a III. Belgyógyászati Osztály osztályveze-
tő ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Ideg- és Gerincsebészeti Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

– Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Ideg- és Gerincsebészeti Osztály osz-
tályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 



 

2356  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  13. szám 

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Higiénés Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Higiénés osztály osztályvezető ápoló 
pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Haematológiai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Haematológiai Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra”. 

 

*** 



 

2358  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  13. szám 

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Gyermekrehabilitációs Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Gyermekrehabilitációs Osztály osztály-
vezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 



 

13. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  2359 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Gyermekosztály osztályvezető ápoló pozícióba 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Gyermekosztály osztályvezető ápoló 
pozícióra”. 

 

*** 



 

2360  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  13. szám 

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak Sebészeti Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak Sebészeti 
Osztály osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 



 

13. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  2361 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Felnőtt Infektológiai Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Felnőtt Infektológiai Osztály osztályve-
zető ápoló pozícióra”. 

 

*** 



 

2362  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  13. szám 

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Bőrgyógyászati Osztály osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Bőrgyógyászati Osztály osztályvezető 
ápoló pozícióra 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Aneszteziológiai- és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető ápoló pozícióba 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Aneszteziológiai- és Intenzív Terápiás 
Osztály osztályvezető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Eisert Árpád Központi Műtő osztályvezető ápoló pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– szakirányú főiskolai és/vagy egyetemi diploma (megszerzett vagy folyamatban lévő); 

– legalább 3 év osztályos ápolói gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály ápolásvezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Eisert Árpád Központi Műtő osztályve-
zető ápoló pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Eisert Árpád Központi Műtő osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Eisert Árpád Központi Műtő osztályve-
zető főorvos pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Intézeti Gyógyszertár főgyógyszerész pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– gyógyszerészeti egyetemi diploma; 

– szakgyógyszerész képesítés; 

– legalább 5 éves intézeti gyógyszertári gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– intézeti főgyógyszerészi gyakorlat; 

– kórházi gyógyszerészi szakvizsga; 

– gyógyszerellátás, gyógyszerügyi szervezés szakvizsga; 

– gyógyszerhatás-toxikológia szakvizsga; 

– keretgazdálkodási gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi (gyógyszerügyi) menedzser képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– az intézeti főgyógyszerész feladatkör ellátására vonatkozó elgondolás; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 
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– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Intézeti Gyógyszertár főgyógyszerész 
pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Sántha 
Kálmán Mentális Egészségközpont és Szakkórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Intézeti Gyógyszertár főgyógyszerész pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– gyógyszerészeti egyetemi diploma; 

– szakgyógyszerész képesítés; 

– legalább 5 éves intézeti gyógyszertári gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– intézeti főgyógyszerészi gyakorlat; 

– kórházi gyógyszerészi szakvizsga; 

– gyógyszerellátás, gyógyszerügyi szervezés szakvizsga; 

– gyógyszerhatás-toxikológia szakvizsga; 

– keretgazdálkodási gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi (gyógyszerügyi) menedzser képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– az intézeti főgyógyszerész feladatkör ellátására vonatkozó elgondolás; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 
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– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Intézeti Gyógyszertár főgyógyszerész 
pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Intézeti Gyógyszertár főgyógyszerész pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– gyógyszerészeti egyetemi diploma; 

– szakgyógyszerész képesítés; 

– legalább 5 éves intézeti gyógyszertári gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– intézeti főgyógyszerészi gyakorlat; 

– kórházi gyógyszerészi szakvizsga; 

– gyógyszerellátás, gyógyszerügyi szervezés szakvizsga; 

– gyógyszerhatás-toxikológia szakvizsga; 

– keretgazdálkodási gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi (gyógyszerügyi) menedzser képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– az intézeti főgyógyszerész feladatkör ellátására vonatkozó elgondolás; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
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Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Intézeti Gyógyszertár főgyógyszerész 
pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Infúziós Laboratórium főgyógyszerész pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– gyógyszerészeti egyetemi diploma; 

– szakgyógyszerész képesítés; 

– legalább 5 éves intézeti gyógyszertári gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– intézeti főgyógyszerészi gyakorlat; 

– kórházi gyógyszerészi szakvizsga; 

– gyógyszerellátás, gyógyszerügyi szervezés szakvizsga; 

– gyógyszerhatás-toxikológia szakvizsga; 

– keretgazdálkodási gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi (gyógyszerügyi) menedzser képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 



 

2370  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  13. szám 

 

 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– az intézeti főgyógyszerész feladatkör ellátására vonatkozó elgondolás; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Infúziós Laboratórium főgyógyszerész 
pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Krónikus osztály, Vásárosnamény osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Krónikus osztály, Vásárosnamény osz-
tályvezető főorvos pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Laboratórium, Fehérgyarmat, Vásárosnamény osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 
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– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Laboratórium, Fehérgyarmat, 
Vásárosnamény osztályvezető főorvos pozícióra”. 

 

*** 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Vértranszfúziós osztály, Fehérgyarmat osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Vértranszfúziós Osztály, Fehérgyarmat 
osztályvezető főorvos pozícióra”. 
 

*** 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Tüdőgondozó, Vásárosnamény osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 
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A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Tüdőgondozó, Vásárosnamény osztály-
vezető főorvos pozícióra”. 
 

*** 
 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Tüdőgondozó, Nyírbátor osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 
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– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására 
jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Tüdőgondozó, Nyírbátor osztályvezető 
főorvos pozícióra”. 

 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Tüdőgondozó, Fehérgyarmat osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Tüdőgondozó, Fehérgyarmat osztály-
vezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Fehérgyarmat osztályvezető főorvos pozícióba 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan;  

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult; 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó György 
humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, Fehérgyarmat osztályvezető 
főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Sebészeti Osztály, Fehérgyarmat osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Sebészeti Osztály, Fehérgyarmat osz-
tályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Sürgősségi Betegellátás, Vásárosnamény osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Sürgősségi Betegellátás, Vásárosnamény osztályve-
zető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Sürgősségi betegellátás, Fehérgyarmat osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Sürgősségi betegellátás, Fehérgyarmat 
osztályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Radiológiai Osztály, Fehérgyarmat, Vásárosnamény osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Radiológiai Osztály, Fehérgyarmat, Vásárosnamény 
osztályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Rehabilitációs  Osztály, Fehérgyarmat, Vásárosnamény osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Rehabilitációs  Osztály, Fehérgyarmat, 
Vásárosnamény osztályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Központi műtő, Fehérgyarmat osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan;  

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Központi műtő, Fehérgyarmat osztály-
vezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Gyermekosztály, Fehérgyarmat osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Gyermekosztály, Fehérgyarmat osz-
tályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Fül-Orr-Gége Osztály Fehérgyarmat osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Fül-Orr-Gége Osztály Fehérgyarmat 
osztályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Belgyógyászati Osztály, Vásárosnamény osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Belgyógyászati Osztály, Vásárosnamény osztályve-
zető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Belgyógyászati Osztály, Fehérgyarmat osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan;  

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Belgyógyászati Osztály, Fehérgyarmat 
osztályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a 
Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztály, Fehérgyarmat osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél,; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát Szabó 
György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Aneszteziológia és Intenzív Terápiás Osztály, 
Fehérgyarmat osztályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Neurológiai Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Neurológiai Osztály osztályvezető főor-
vos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Megyei és Városi Tüdőgondozó osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Megyei és Városi Tüdőgondozó osz-
tályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Szemészeti Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat;  

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Szemészeti Osztály osztályvezető főor-
vos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Urológiai Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult, 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Urológiai Osztály osztályvezető főor-
vos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Tüdőgondozó Gávavencsellő osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan;  

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Tüdőgondozó, Gávavencsellő osztály-
vezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Tüdőgondozó, Baktalórántháza osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Tüdőgondozó, Baktalórántháza osz-
tályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály 
osztályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 



 

2396  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  13. szám 

 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Szülészet-Nőgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Szülészet-Nőgyógyászati Osztály osz-
tályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 



 

13. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  2397 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Szájsebészeti Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Szájsebészeti Osztály osztályvezető 
főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Sebészeti Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Sebészeti Osztály osztályvezető főorvos 
pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Sürgősségi Betegellátó Centrum osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Sürgősségi Betegellátó Centrum osz-
tályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Reumatológiai Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Reumatológiai Osztály osztályvezető 
főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Pulmonológiai Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet. 

– egészségügyi kontrolling szemlélet; 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Pulmonológiai Osztály osztályvezető 
főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Pathológiai Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Pathológiai Osztály osztályvezető főor-
vos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

I. Belgyógyászat osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az I. Belgyógyászat osztályvezető főorvos 
pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Ortopédiai Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Ortopédiai Osztály osztályvezető főor-
vos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Onkoradiológiai Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Onkoradiológiai Osztály osztályvezető 
főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Rehabilitációs Osztály osztályvezető 
főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Légzésrehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Légzésrehabilitációs Osztály osztályve-
zető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Krónikus Belgyógyászati és Geriátriai Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Krónikus Belgyógyászati és Geriátriai 
Osztály osztályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Központi Laboratórium osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Központi Laboratórium osztályvezető 
főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Központi Fizotherápia osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk: 
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Központi Fizotherápia osztályvezető 
főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Izotóplabor osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Izotóplabor osztályvezető főorvos 
pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

IV. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:  
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a IV. Belgyógyászati Osztály osztályveze-
tő főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

III. Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a III. Belgyógyászati Osztály osztályveze-
tő főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Ideg- és Gerincsebészeti Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink: 
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat az Ideg- és Gerincsebészeti Osztály osz-
tályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Higiénés osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat; 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Higiénés Osztály osztályvezető főorvos 
pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Haematológiai Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult; 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Haematológiai Osztály osztályvezető 
főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Gyermekrehabilitációs Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete;  

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Gyermekrehabilitációs Osztály osztály-
vezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Gyermekosztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel: 
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Gyermekosztály osztályvezető főorvos 
pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak Sebészeti Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyak Sebészeti 
Osztály osztályvezető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Felnőtt Infektológiai Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Felnőtt Infektológiai Osztály osztályve-
zető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Bőrgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok; 

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan; 

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Bőrgyógyászati Osztály osztályvezető 
főorvos pozícióra”. 

*** 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt. tagvállalata, a Jósa 
András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársat keres 

Bőr- és Nemibeteg Gondozó osztályvezető főorvos pozícióba. 

Pályázati feltételek: 
– orvostudományi egyetemi diploma; 

– szakirányú szakorvosi képesítés; 

– legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat; 

– munkaköri egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál alapvető feltétel:   
– szakirányú területen való szakmai jártasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
– tudományos munkában való részvétel; 

– egészségügyi menedzser és/vagy orvos-közgazdász szakirányú képesítés; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete; 

– tudományos fokozat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– önéletrajz; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok;  

– továbbképzésekről összefoglaló jegyzék; 

– tudományos publikációk jegyzéke; 

– szakmai program az osztály vezetésére vonatkozóan;  

– vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségvállalás szándékáról szóló nyilatkozat; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Vezetői elvárásaink:  
Kiváló szintű 

– vezetői készség, képesség, vezetői kvalitások megléte; 

– kommunikációs, problémamegoldó készség; 

– rendszerszemlélet; 

– egészségügyi kontrolling szemlélet. 

Egyéb vezetői elvárásainkat megtekintheti a www.ehzrt.hu/palyazat címen. 

Egyéb információk:  
– a betöltendő munkakör az Mt. 188/A. § alapján vezető munkakörnek minősül; 

– az állás betöltésére munkaviszonyban kerül sor; 

– alkalmazási feltétel: büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll 
foglalkozástól eltiltó határozat alatt; 

– munkabér és juttatás megegyezés szerint; 

– a megbízás próbaidőhöz kötött; 

– a jelentkezési határidő: a megjelenéstől számított 15. nap; 

– a pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 30.; 

– a pályázat kiírására minőségi csere végrehajtása érdekében került sor, így a kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot további 
indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a vezetői kvalitások, személyiségjegyek, készségek, képességek felmérése céljából a pályázat kiírója külső szakértő bevonására jogosult. 

Jelentkezés módja: 
Amennyiben a pályázati felhívás felkeltette az érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, kérjük, küldje el pályázati anyagát 
Szabó György humánpolitikai főigazgató részére. Kérjük, a borítékra írja rá: „Pályázat a Bőr- és Nemibeteg Gondozó osztályve-
zető főorvos pozícióra”. 

*** 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
Soproni Erzsébet Oktató K. 
főig. főorvosa 
9400 Sopron, 
Győri u. 15. 

Sebészeti mátrix egy-
ség/Fül-orr-gégészeti O. 
fül-orr-gégész szakorvos 

– szv. előtt álló orvosnak is, 
– általános orv. d., 
– szakirányú szk., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen előélet, 
– e: nyi., 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata, 
– OONYI másolata (alapnyil-
vántartás), 
– működési nyilvántartásba 
vétel igazolása, 
- 1 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat, melyben hozzá-
járul ahhoz, hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyagot megismer-
hetik 

– b: Kjt., illetve megegyezés 
szerint, 
– h: a megjelenéstől számí-
tott 30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– pályázatok benyújtása: 4 
példányban  prof. dr. Baranyai 
Tibor főig. főorvoshoz a K. 
címére (9400 Sopron, Győri u. 
15.), 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes infor-
máció kérhető dr. Sávay László 
osztályvezető főorvostól a 06 
(99) 312-120-as telefonszá-
mon 

    
 Hygiénikus csoport 

nosocomiális nővér 
– szakirányú epidemiológiai 
szk., 
– eü. alkalmasság, 
– büntetlen előélet, 
– cs: részletes sz.ö., 
– iskolai v.-et, szk.-t igazoló 
okiratok másolata, 
– működési nyilvántartás 
igazolása, 
- 1 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat, melyben hozzá-
járul ahhoz, hogy a pályázat 
elbírálásában részt vevők a 
pályázati anyagot megismer-
hetik 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő 15. 
nap, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Winiczainé Németh Rita ápo-
lási Ig.-hoz a K. címére (9400 
Sopron, Győri u. 15.), 
– a meghirdetett álláshellyel 
kapcsolatban részletes infor-
máció kérhető dr. Winiczainé 
Németh Rita ápolási Ig.-tól a 
06 (99) 311-340-es telefon-
számon 

    
*** 

    
Vas Megyei Markusovszky 
Lajos Általános és Rehabili-
tációs Gyógyfürdő K. Egye-
temi Oktatókórház, Zárkörű-
en Működő Nonprofit Rt., 
Székhely: 9970 Szentgott-
hárd, 
Hunyadi János u. 31., 
9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5. alatti 
telephelyére 
Levelezési cím: 9700 Szom-
bathely, 
Markusovszky L. u. 5. 

Általános és Érsebészeti O. 
sebész szakorvos 

– szakorvosjelöltnek is, 
– orv. d., 
– e: szakirányú szv., 
– cs: részletes sz.ö., 
– sz.v.-t igazoló okiratok má-
solata (orv. d., szv.biz.), 
– OONY-ba történő felvétel 
igazolása, 
– orvosi kamarai tagság iga-
zolása (amennyiben tagsági 
jogviszonnyal rendelkezik), 
– eddigi orvosi jogviszony 
igazolása, 
– sz.ö. 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
15 napon belül, 
– alkalmazási forma: m.-
viszony keretében, 
– a kinevezés határideje: a 
pályázatok elbírálását köve-
tően, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Kőfalvi István orv.-Ig.-hoz az 
I. címére (9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5.), 
– információ kérhető dr. 
Kőfalvi István orv.-Ig.-tól a 
fenti címen, illetve a 06 (94) 
515-501-es telefonszámon 
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A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    
 Neurológiai O. 

osztályvezető főorvos 
– szakirányú szv., 
– legalább 10 éves sz.tev. az 
szv. megszerzését követően, 
– stroke-ellátásban szerzett 
gy., 
– cs: sz.v.-t igazoló okiratok 
másolatai (orv. d., szv.biz., 
OONY-ba történő felvétel 
igazolása), 
– az O. vez.-ére vonatkozó sz. 
program leírása, 
– orvosi kamarai tagság iga-
zolása (amennyiben tagsági 
jogviszonnyal rendelkezik), 
– eddigi orvosi jogviszony 
igazolása, 
– sz.ö. 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
15 napon belül, 
– alkalmazási forma: m.-
viszony keretében, 
– a kinevezés határideje: a 
pályázatok elbírálását köve-
tően, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Kőfalvi István orv.-Ig.-hoz az 
I. címére (9700 Szombathely, 
Markusovszky L. u. 5.), 
– információ kérhető dr. 
Kőfalvi István orv.-Ig.-tól a 
fenti címen, illetve a 06 (94) 
515-501-es telefonszámon 

 
 
 
 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat regionális intézeteinek 
 

p á l y á z a t i  h i r d e t m é n y e i  
 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

    

Az országos tiszti főorvos és az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ főigazgatója pályázatot hirdet az Országos 
Szakfelügyeleti Módszertani Központ országos szakfelügyelői cím elnyerésére a mellékletben megjelölt szakterületekre. 

Feladat: 
Az egészségügyi miniszter által alapított Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ szakértőjeként szervezi és irányítja 
szakterülete szakfelügyeleti tevékenységét a szakfelügyeletről szóló 15/2005. (V. 2.) egészségügyi miniszteri rendeletben 
foglaltak szerint. 

Pályázati feltételek: 
– általános orvosi szakképzettség és az adott szakterületre vonatkozó szakorvosi képesítés; 

– a gyógyító-megelőző ellátás területén szerzett, a szakorvosi szakképesítés megszerzését követően legalább 10 éves gyakor-
lat; 

– büntetlen előélet; 

– közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban legalább heti 36 
órában az adott szakterületen dolgozik. 

Előnyt jelent: 
– jártasság a minőségfejlesztés területén; 

– jártasság az egészségügyi szakfelügyelet területén; 

– tudományos fokozat; 

– tárgyalóképes angolnyelv-tudás és/vagy egyéb idegen nyelv ismerete; 

– a pályázott területet érintő publikációk. 

Jogszabályi összeférhetetlenség miatt nem fogadható el a pályázata annak, aki: 
– országos intézet igazgatója; 

– egészségügyi intézmény főigazgatója és orvosigazgatója; 

– az egészségügy ágazati irányításában, ellenőrzésében vagy finanszírozásában közreműködő szerv vezetője; 

– egészségügyi szakmai köztestület vagy szakmai kollégium elnöke. 
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A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai program; 

– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok vagy azok hitelesített másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről 
szóló igazolás); 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik; 

– nyilatkozat szakmai vezető funkcióiról. 

Pályázati határidő: A pályázat megjelenésétől számított 30. nap. 

A pályázatot dr. Brunner Péter főigazgató főorvosnak címezve az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1138 Buda-
pest, Váci út 174. címre kell benyújtani. 

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: az országos szakfelügyelő főorvosokat – a pályázat alapján – a szakmai 
kollégiumok véleményének kikérésével – az országos tiszti főorvos bízza meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártától számított 30. nap. 

 

Melléklet: 

Országos szakfelügyelő főorvos 
 

Szakterület 
Transzfuziológia 

 
*** 

 

Az országos tiszti főorvos és az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ főigazgatója pályázatot hirdet az Országos 
Szakfelügyeleti Módszertani Központ regionális szakfelügyelői cím elnyerésére a mellékletben megjelölt szakterületekre. 

Feladat:  
Az egészségügyi miniszter által alapított Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ szakértőjeként szervezi és irányítja 
szakterülete szakfelügyeleti tevékenységét a szakfelügyeletről szóló 15/2005. (V. 2.) egészségügyi miniszteri rendeletben 
foglaltak szerint. 

Pályázati feltételek: 
– általános orvosi szakképzettség és az adott szakterületre vonatkozó szakorvosi képesítés; 

– a gyógyító-megelőző ellátás területén szerzett, a szakorvosi szakképesítés megszerzését követően legalább 10 éves gyakor-
lat; 

– büntetlen előélet; 

– közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban legalább heti 36 
órában az adott szakterületen dolgozik. 

Előnyt jelent: 
– jártasság a minőségfejlesztés területén; 

– jártasság az egészségügyi szakfelügyelet területén; 

– tudományos fokozat; 

– tárgyalóképes angolnyelv-tudás és/vagy egyéb idegen nyelv ismerete; 

– a pályázott területet érintő publikációk. 

Jogszabályi összeférhetetlenség miatt nem fogadható el a pályázata annak, aki: 
– országos intézet igazgatója; 

– egészségügyi intézmény főigazgatója és orvosigazgatója; 

– az egészségügy ágazati irányításában, ellenőrzésében vagy finanszírozásában közreműködő szerv vezetője; 

– egészségügyi szakmai köztestület vagy szakmai kollégium elnöke. 
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A pályázathoz csatolandó: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– szakmai program; 

– a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok vagy azok hitelesített másolatai; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről 
szóló igazolás); 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik. 

Pályázati határidő: a pályázat megjelenésétől számított 30. nap. 

A pályázatot dr. Brunner Péter főigazgató főorvosnak címezve az Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ 1138 Buda-
pest, Váci út 174. címre kell benyújtani. 

A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: a regionális szakfelügyelő főorvosokat – pályázat alapján – a szakmai 
kollégiumok véleményének kikérésével – az országos tiszti főorvos bízza meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártától számított 30. nap. 

 

Melléklet: 

Regionális szakfelügyelő főorvosok 
 

Allergológia és klinikai immunológia Közép-Magyarország 
Csecsemő- és gyermekgyógyászat, 
neonatológia 

Dél-Dunántúl 

Gyermek- és ifjúságpszichiátria Észak-Magyarország 
Közép-Dunántúl 

Haematológia Közép-Magyarország 
Klinikai szakpszichológia Dél-Dunántúl 
Patológia Nyugat-Dunántúl 
Plasztikai és égési sebészet Észak-Alföld 
Tüdőgyógyászat Közép-Magyarország 

 
 

 
Pályázati hirdetmények egészségügyi intézményvezetői, orvosvezetői 

és egyéb egészségügyi vezetői állásokra 
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Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (Budapest II. ker., Mechwart liget 1.) pályázati felhívása II. 
kerületi Egészségügyi Szolgálat főigazgatói állásának betöltésére. 

A munkakör betöltésének időpontja: 2010. augusztus 1.  

A jogviszony időtartama: 2010. augusztus 1. – 2011. december 31-ig terjedő határozott idejű munkajogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, 1027 Budapest, Kapás u. 22.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása: 
Az Egészségügyi Szolgálat szakmai és gazdasági irányítása, az intézmény képviselete, a kerület egészségügyi ellátásának 
szervezése, különös tekintettel az alábbiakra: 

Az intézmény feladatainak pontos meghatározása a járóbeteg-szakellátási feladatrendszer alapján (azaz az alapító okirat 
módosítása is). 

Az így kialakítandó, új feladatrendszerű intézmény SZMSZ-ének elkészítése. 

A szakmai stabilitás kialakítása a működtetett szakrendelések, gondozások területén. 

Az intézmény szabályzatainak aktualizálása az új feltételek, a meghatározó jogszabályok, valamint az időszakban belépő új 
szabályozások alapján. 
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A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: 
– orvostudományi vagy egyéb egyetemi végzettség, 

– legalább 6 éves, egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlat, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– egészségügyi (szak)menedzseri vagy egészségügyi menedzsment szakirányú  szakon szerzett képesítés. 

A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat szükséges. 

Az illetmény megállapítására, valamint a juttatásokra vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok megnevezése: 
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2001. (VII. 1.) rendelete. 

A pályázat alapján a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával  határozott 
idejű munkaviszony létesítésére kerül sor. 

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása: 
– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettség(ek)et, szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai elképzelés; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagát megismerhetik; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elnyerése esetén egyidejűleg a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségnek eleget tesz. 

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján 
történő megjelenést követő 30. nap. Közzététel időpontja: Kormányzati Személyügyi Központ honlapja: kszk.gov.hu, 2010. 
június 18. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, ajánlott, elsőbbségi  küldeményként a következő címre: 

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat képviselő-testülete, dr. Láng Zsolt polgármester 1024 Bp., Mechwart liget 1.  

A borítékon kérjük feltüntetni: „Egészségügyi Szolgálat  főigazgatói pályázata”. 

A pályázat benyújtásának feltételei: 
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a benyújtási határidő napján ajánlott, elsőbbségi küldeményként 
postára adják. 

A pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület júliusi rendkívüli ülése. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat előkészítő bizottság véleményezi, amely a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghall-
gatja. Az előkészítő bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezését követően Budapest Főváros 
II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. 

A pályázattal kapcsolatos információadásra feljogosított személy neve, telefonszáma: Nagyné Opre Tünde, 346-5423. 

 
    

*** 
    
Főv. Ö. 
Szent János K.-a és Észak-
budai Egyesített K.-ai 
főig.-ja 
1125 Bp., 
Diós árok 1–3. 

III. Belgyógyászati Kardioló-
giai O. 
osztályvezető főorvos 

– orv. d., 
– belgyógyász szv., 
– kardiológiai szv., 
– tud. fokozat (PhD.), 
– belgyógyászati szakterüle-
ten legalább 5 éves sz. 
tapasztalat, 
– kardiológiai szakterületen 
legalább 5 éves sz. tapaszta-
lat, 
– legalább 5 év vez. tapasz-
talat, 
– e: angol nyi. (középfokú 
„C” típusú), 
– cs: részletes sz.ö., 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– a pályázat elbírálásának mód-
ja, rendje: a pályázati anyagok a 
Kjt. eü. ágazatban történő 
végrehajtására kiadott 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rend. 
4. §-a szerint kerülnek elbírálás-
ra, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Pintérné dr. Gönczi Ágnes 
főig.-hoz a K. címére (1125 
Bp., Diós árok 1–3.) 
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– v.-et, képzettséget igazoló 
dokumentumok másolata, 
– érvényes működési nyil-
vántartás-igazolás másolata,
– sz.-vez. elképzelések, 
– érvényes e.b., 
– hozzájárulás arra vonatko-
zóan, hogy a pályázati 
anyagát megismerjék és 
véleményezzék 

    
*** 

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. (7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41.) pályázatot hirdet Belgyógyászati 
mátrix O. osztályvezető főorvosi állásának betöltésére. 

Feladata: a 80 ágyas belgyógyászati mátrix osztályon belül működő belgyógyászat szakmai vezetése, valamint a teljes mátrix 
osztály szervezetének irányítása, működtetése. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– belgyógyász szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat a belgyógyászat szakterületén; 

– többéves gyakorlat a sürgősségi betegellátásban; 

– büntetlen előélet; 

– szakképzettséget igazoló iratok másolata (diploma, szakvizsga); 

– részletes szakmai önéletrajz, személyi adatok; 

– a mátrix osztály működésére vonatkozó szakmai, vezetői elképzelések. 

Előny: 
– vezetői gyakorlat; 

– egyéb szakvizsgák (kardiológia, gasztroenterológia, diabetológia). 

Bérezés: megállapodás szerint, bérlakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Pályázati határidő: a megjelenéstől számított 30. nap. 

Az állás azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása, információ: 
Dr. Kerekes László ügyvezető orvosigazgatóhoz, 7200 Dombóvár, Kórház u. 39–41. Tel.: 06 (74) 564-084, fax: 06 (74) 564-014. E-
mail: kerekes.laszlo@szlkorhaz.hu. 

 
    

*** 
    

Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitációs Szakkórháza és Rendelőintézete (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) pályázati 
felhívása. 

Munkahely és munkakör megnevezése: 

Tüdőgondozó intézet vezető főorvosa 
tüdőgyógyász szakorvos 

Beosztás: gondozóintézet vezető főorvos. 

Feladata: tbc- és pulmonológiai szakgondozás, a járóbeteg-szakellátás és -szakrendelés feladatainak ellátása. 

Pályázati feltételek: 
– orvosi diploma; 

– tüdőgyógyász szakvizsga; 

– 5 év szakmai gyakorlat. 

 

 



 

13. szám  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY  2429 

 

A pályázatot meghirdető szerv 
neve, címe 

Munkahely és munkakör  
megnevezése 

Pályázati feltételek Juttatások, egyéb információk 

A pályázathoz csatolandó: 
– szakmai és személyi önéletrajz; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– diploma és szakvizsga-bizonyítvány fénymásolata; 

– OONY-a vétel igazolása; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagba a pályázatot elbíráló bizottság tagjai betekinthessenek. 

Juttatások, egyéb információk: 
A betölthető állással kapcsolatban részletes információ kérhető dr. Mohay András orvosigazgatótól a 06 (53) 351-444-es tele-
fonszámon. Az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtása: postai úton és/vagy elektronikusan 2010. június 30-áig a Nagykőrös Város Önkormányzat Rehabilitá-
ciós Szakkórháza és Rendelőintézete címére (2750 Nagykőrös, Fáskert u. 1.) dr. Mohay András orvosigazgatóhoz, e-mail cím: 
nkvkorh@t-online.hu. 

*** 
    
Gróf Esterházy K. és R.-i 
Szakrendelő 
főig.-ja 
8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9. 

Sürgősségi Betegellátó O. 
osztályvezető főorvos 

– anaesthesiologia-intenzív 
terápia vagy oxiológia szv., 
– legalább 5 éves sz.gy., 
– vez.gy.  
– külföldön szerzett d. ese-
tén honosítás, 
– cs: önéletrajz, 
– sz. pályafutás, tud. publi-
kációk jegyzéke és a meg-
pályázott állással kapcsola-
tos vez. elképzelések, 
– orv. d.-t, szv.-t tartalmazó 
iratok és a kötelező folya-
matos továbbképzési idő-
szak teljesítését igazoló 
okirat másolata, 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolásának másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat a pályázati 
anyag elbírálásában részt 
vevők betekintési jogáról 

– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– az állás a pályázat elbírálá-
sát követően azonnal betölt-
hető, 
– érdeklődni lehet dr. Vörös 
Ibolya főig.-tól (8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9.), t.: 06 (89) 514-
002 

    
*** 

    
Szent Lázár M. K. 
3100 Salgótarján, 
Füleki út 54–56.  

Anaesthesiologiai és Inten-
zív Terápiás O. 
osztályvezető főorvos 
Feladatok: az O. felügyelete és 
ir.-a 

– e: akut kardiológiai ellá-
tásban való jártasság, 
– akut vesepótló kezelésben 
való jártasság, 
mindkettőhöz: 
– orv. d., 
– szakirányú szk., 
– legalább 15 éves szakorv. 
gy., 
– büntetlen előélet, 
– cs: orv. d., sz.o.okl. hiteles 
másolata, 
– OONY-ba vétel igazolása, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– sz.ö., 
– vez. elképzeléseket bemu-
tató program, 

mindkettőhöz: 
– b: Kjt. alapján, 
– h: a megjelenéstől számított 
20. nap, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően betölthető, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Bercsényi Lajos főig. főorvos-
hoz a K. címére (3100 Salgó-
tarján, Füleki út 54–56.) 
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– nyilatkozat, amelyben 
hozzájárul, hogy a pályázati 
anyagát az illetékes bizott-
ságok megismerhetik 

    
 Neurológiai O. és Stroke-

részleg 
osztályvezető főorvos 
Feladatok: az O. és a részleg 
felügyelete és ir.-a 

– e: tud. munkában való 
részvétel, 
– nyi., 
– stroke thrombolitikus 
terápiájának gy.-i ismerete, 
– képalkotó vizsgálatokban 
jártasság 

 

    
*** 

    

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza (7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) felvételt hirdet Fül-Orr-Gége Osztály 
osztályvezetői beosztás ellátására. 

Az osztályvezetői beosztás ellátására vonatkozó megbízással egyidejűleg fül-orr-gégész szakorvosi munkakörbe kinevezhető. 

Munkaköri feladatok: 
– jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai 
protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 

A megbízással ellátandó feladatok: 
– fül-orr-gége osztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakrendelés vezetése és orvosszakmai irányítása. 

A jelentkezés feltétele: 
– orvosi diploma; 

– fül-orr-gége szakorvosi képesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 éves gyakorlat. 

A pályázathoz csatolandó: 
– személyes adatok; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok fénymásolata; 

– vezetői koncepció; 

– tudományos tevékenység jegyzéke; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– alapnyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata; 

– működési nyilvántartásról másolat; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázatban foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a jelentkezésben foglalt 
személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

Az állás a benyújtott pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 

Pályázati határidő: 2010. augusztus 5., a Kormányzati Személyügyi Portálon történt megjelenéstől számított 45. nap. 

A pályázatot a fenti címen dr. Muth Lajos főigazgató főorvos részére lehet benyújtani. 
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Budapest 

 
    
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Eü. Szolgál-
tató Nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. 
ügyvezető Ig.-ja 
1183 Bp., 
Thököly út 3. 

gyermekfogorvos  – h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– az alkalmazás módja és a b: 
megegyezés alapján történik, 
– a gyermekfogorvosi állás fő- 
vagy mellékállásban is betölthető,
– jelentkezés: sz.ö. benyújtásával, 
Molnár Beatrix ápolási Ig.-nál e-
mailben 
(molnar.beatrix@18euszolg.hu) 
vagy az I. címén (1183 Bp., Thö-
köly út 3.) 

    
 sebész szakorvosok 

Feladat: részállásban (heti 
3×6 óra) vagy főállásban 
(heti 5×6 óra) sebészeti 
szakrendelés ellátása 

– sebészet szv., 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz.ö., 
– a v.-et igazoló okiratok 
másolata 

– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 15 
napon belül, 
– az I.-ben egynapos sebészeti 
ellátás működik, 
– a jelentkezési anyagokat dr. 
Juhász Ágnes Szakellátási Ig. 
helyetteshez kell benyújtani, cím: 
1185 Bp., Thököly út 3., e-mail: 
juhasz.agnes@18euszolg.hu 

    
 szemész szakorvos 

Feladat: heti 5×6 óra szemé-
szeti szakrendelés ellátása 

– szemészet szv., 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz.ö., 
– a v.-et igazoló okiratok 
másolata 

– b: megegyezés szerint, 
- h: a megjelenéstől számított 15 
napon belül, 
– teljes munkaidőben, 
– a jelentkezési anyagokat dr. 
Juhász Ágnes Szakellátási Ig. 
helyetteshez kell benyújtani, cím: 
1185 Bp., Thököly út 3., e-mail: 
juhasz.agnes@18euszolg.hu 

    
*** 

    
Csepeli Eü. Szolgálat 
1212 Bp., 
Áruház tér 8. 

neurológus szakorvos 
Feladata: neurológiai szak-
rendelésen szakorvosi felada-
tok ellátása 

– orv. d., 
– neurológus szv., 
– legalább 5 éves sz.gy., 
– büntetlen előélet, 
– e: pszichiátriai szv. 
valamennyihez: 
– cs: szk.-t igazoló iratok 
másolata (d., sz.o.okl.), 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

valamennyihez: 
– b: Kjt. alapján, 
– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– pályázatok benyújtása: 
Viszkievicz Ferenc intézetvezető-
höz az I. címére (1212 Bp., Áruház 
tér 8.) 

    
 iskolaorvos 

Feladata: a XXI. ker. meghatá-
rozott általános és középisko-
láiban iskolaorvosi feladatok 
ellátása 

– orv. d., 
– csecsemő- és gyermek-
gyógyászat szv., 
– iskola-egészségtan és 
ifjúságvédelem szv., 
– büntetlen előélet 
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 kardiológus szakorvos 

Feladata: kardiológiai szak-
rendelésen kardiológus szak-
orvosi feladatok ellátása 

– orv. d., 
– kardiológiai szv., 
– transthoracalis 
echocardiographiában, 
Holter, ABPM és terheléses 
vizsgálatokban, valamint 
sürgősségi betegellátás-
ban való jártasság, 
– büntetlen előélet, 
– e: 2-es szintű 
transthoracalis echocard. 
lincensz vizsga 

 

    
 pulmonológus szakorvos 

Feladata: pulmonológiai 
szakrendelés és gondozóin-
tézetben pulmonológus 
szakorvosi feladatok ellátása 

– orv. d., 
– pulmonológus szv., 
– legalább 5 éves sz.gy., 
– büntetlen előélet 

 

    
Baranya megye 

    

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium (7300 Komló-Sikonda, Fürdő u. 4.) pályázatot hirdet egy fő belgyógyász szak-
vizsgával, egy fő reumatológus szakvizsgával rendelkező szakorvos részére. 

A foglalkoztatás jellege: heti 30 órás részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony. 

Az illetmény megállapítására a Kjt. rendelkezései az irányadóak + munkáltatói döntés. 

A pályázatok benyújtása a végzettségeket igazoló okmányokkal együtt Giliczéné Sándor Judit főigazgatóhoz, a Bányászati 
Utókezelő és Éjjeli Szanatórium címére: 7300 Komló-Sikonda, Fürdő u. 4., t.: 06 (72) 482-225. 
    

Bács-Kiskun megye 
    

Békés megye 
    

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
    

Csongrád megye 
    

Fejér megye 
    
Sárbogárd Város Ö. 
Képv.-test. 
7000 Sárbogárd, 
Hősök tere 2. 

IV. Számú Háziorvosi Kör-
zet 
(7003 Sárbogárd, Köztársaság 
út 151.) 
háziorvos 
Ellátandó feladatok: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rend.-
ben foglalt feladatok ellátása 

– büntetlen előélet, cselek-
vőképesség, 
– „B” kategóriás jogosít-
vány, 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend. 11. § (1) bekezdése 
alapján: 

– általános orvosi okl. 
és általános orvostan 
vagy háziorvostan szk., 
– vagy belgyógyászat 
szk. és 10 év körzeti, il-
letve háziorvosi gy., 
– vagy általános orvosi 
okl. és 1998. XII. 31-ig 
számított 25 éves fo-
lyamatos körzeti, illető-
leg háziorvosi tev. iga-
zolása, 
– vagy általános orvosi 
okl. és a háziorvostan 

– b: Kjt. alapján, 
– juttatás: havi 6000 Ft melegét-
kezési utalvány, 
– határozatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszonyban, 3 hónap 
próbaidő kikötésével, 
– h: a megjelenést követő 30. 
nap, 
– szükség esetén szolg. lakás 
igénybe vehető, 
– e. h.: a h. lejártát követő Képv.-
test. ülésen, 
– az állás betöltésének legkorábbi 
időpontja: 2011. I. 1., 
– pályázatok benyújtása: Juhász 
János polgármesterhez az Ö. 
címére (7000 Sárbogárd, Hősök 
tere 2.), 
– t.: 06 (25) 520-260 
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szk. megszerzéséhez 
szükséges háziorvosi 
szakgyakorlat folytatá-
sára való jogosultság 
igazolása, 

– cs: részletes sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– iskolai v.-et igazoló do-
kumentumok másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy az 
elbírálásban részt vevők 
megismerhetik a jelölt 
pályázati anyagát 

    
Győr-Moson-Sopron megye 

    
Hajdú-Bihar megye 

    
Heves megye 

    
Tenk Község Ö. 
Képv.-test. 
3359 Tenk, 
Fő út 58. 

Tenk község vegyes házi-
orvosi körzete 
háziorvos 
– területi ellátási kötelezett-
séggel (a háziorvosi körzet-
ben ellátottak száma: 1235 
fő), 
– a praxis vállalkozói formá-
ban – határozatlan időre 
kötött szerződés keretei 
között – történő ellátása, 
– a működés sz. feltételeinek 
az Ö. által rendelkezésre 
bocsátott rendelőben törté-
nő biztosítása (a rendelő 
bútorzatát a jelenleg meglé-
vő eszközökkel együtt az Ö. 
térítésmentesen adja haszná-
latba) 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben előírt 
feltételek megléte, 
– büntetlen előélet, 
– saját tulajdonú gépkocsi 
és vez. engedély, 
- cs: 1 hónapnál nem ré-
gebbi e.b., 
– d. hiteles másolata, 
– részletes sz.ö., 
– szk.-t tanúsító okiratok 
másolata, 
– eü. alkalmasságot igazoló 
okiratok másolata, 
– háziorvosi alkalmasság 
meglétét igazoló okmány 
másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázat elbírálásában 
részt vevők a pályázati 
anyagot megismerhessék, 
– saját személygépkocsi és 
vez. engedély meglétét 
igazoló okirat másolata 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap 12 óra, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 na-
pon belül, 
– a pályázati eljárás során a pályá-
zónak a Képv.-test. előtt meg kell 
jelennie és ismertetnie szükséges 
az elképzeléseit, 
– az Ö. a nyertes pályázóval hatá-
rozatlan időre szóló részletes 
szerződést köt, melyben a felek a 
működés, üzemeltetés feltételeit 
rögzítik, 
– a praxis betöltésének kezdő 
időpontja: 2010. VIII. 1. napjától, 
– szükség esetén szolg. lakás biz-
tosított, 
– pályázatok benyújtása: 1 pél-
dányban, zárt borítékban (a borí-
tékon feltüntetve: „Háziorvosi 
pályázat”, postai úton, ajánlott 
küldeményként vagy személyesen 
az Ö. címére (3359 Tenk, Fő út 58.) 
Török Margit polgármesterhez, 
– a pályázattal kapcsolatban ér-
deklődni lehet: Török Margit pol-
gármestertől a 06 (36) 470-033-as 
telefonszámon 

    
Jász-Nagykun-Szolnok megye 

 
Komárom-Esztergom megye 

    

Ács Város Önkormányzata (2941 Ács, Gyár u. 23.) pályázati felhívása. 

Munkahely és a munkakör megnevezése: 

Ács város I. számú fogorvosi körzetének álláshelye, vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel. 
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Pályázati feltételek: 
– a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglalt képesítési előírásoknak való megfelelés; 

– a 18/2000. (II. 25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte; 

– a praxisjog átvételére vonatkozó előzetes megállapodás a jogot értékesítő fogorvossal; 

– az alkalmazásban álló asszisztens továbbfoglalkoztatásának vállalása. 

– cs: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– a képesítést igazoló okiratok fénymásolata (az eredeti okiratok bemutatása személyes találkozáskor szükséges); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata; 

Juttatások, egyéb információk: 
– a pályázat benyújtásának határideje: a megjelenést követő 30. nap. Elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát 
követő 30 napon belül; 

– szolgálati lakás biztosított; 

– az állás betölthető: az elbírálást követő hónap 1. napjától; 

– a pályázatok benyújtása: Csöbönyei Imre polgármesterhez, Ács Város Polgármesteri Hivatal (2941 Ács, Gyár u. 23.), t.: 06 (34) 
385-121; 

– a képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa; 

– a pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető a 06 (34) 595-140-es telefonszámon. 
    

*** 
    

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (2800 Tatabánya II., Dózsa Gy. u. 77.) főigazgatója pályá-
zatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető álláshelyekre az alábbi területre. 

Aktív fekvőbeteg osztályára: belgyógyász-kardiológus, belgyógyász-gastroenterológus, belgyógyász-nephrológus, csecsemő- és 
gyermekgyógyász, neonatológus, onkológus, idegsebész, neurológus, pszichiáter, traumatológus, szülész-nőgyógyász szakorvosok 
részére. 

Krónikus fekvőbeteg osztályára: tüdőgyógyász, neurológus, belgyógyász vagy gerontológus szakorvosok részére. 

Járóbeteg, valamint diagnosztika területre: radiológus, klinikai laboratóriumi, nukleáris medicina szakvizsgával rendelkező 
szakorvosok részére. 

Az alábbi állások munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban is betölthetők (szabadfoglalkozás vagy vállalkozás): 
gyermeksebész – heti 6 órában, 

gyermekszemész– heti 10 órában. 

Valamennyi pályázathoz: 

Bérezés: Kjt., illetve megegyezés szerint. 

Feladatuk: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésnek megfelelő szakorvosi tevékenység végezése. 

A pályázatokra elsősorban szakorvosokat várunk, de jelentkezhetnek szakvizsga előtt állók is. 

A jelentkezésekhez csatolandó: 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat; 

– működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása; 

– OONYI-könyv másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– előadások és publikációk listája; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. június 30. 

A pályázati felhívás a KSZK honlapján is megtekinthető: 2010. május 25-től. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül. 
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Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

Garzonházban férőhely biztosított. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András 
orvosigazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). A borítékra ráírandó: „Pályázat szakorvosi álláshelyre”. 
Telefon: 06 (34) 515-470. 
    

Nógrád megye 
    
Bátonyterenye Város Ö. 
3070 Bátonyterenye, 
Városház út 2. 

3. Számú Fogorvosi Szolgá-
lat 
(3070 Bátonyterenye, Ózdi út 
60.) 
fogorvos 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– iskolafogászati ellátás biz-
tosítása, 
– vállalkozási formában az Ö.-
tal kötött szerződés szerint 
vagy közalkalmazotti jogvi-
szony létesítésével 

– egyetemi szakirányú v., 
mindkettőhöz: 
– büntetlen előélet, 
– cs: d. hiteles másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– sz.ö., 
– orvosi alkalmassági vizs-
gálat meglétét igazoló irat 
másolata, 
– OONY-ba vételről szóló 
dokumentum másolata, 
– hozzájárulás a pályázati 
anyag megismeréséhez az 
elbírálásban részt vevők-
nek, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázat elbírálása a Képv.-
test. nyílt vagy zárt ülésén 
történjen 

– h: a megjelenéstől számított 
15. nap, 
– pályázatok benyújtása: 
Bátonyterenye város polgármes-
teréhez az Ö. címére (3070 
Bátonyterenye, Városház út 2.), a 
borítékra ráírandó: „Fogorvosi 
pályázat”, 
mindkettőhöz: 
– b: Kjt. szerint (közalkalmazotti 
jogviszony esetén), 
– e. h.: a h. lejártát követő Képv.-
test. ülésen, 
– az állás az elbírálást követően 
azonnal betölthető, 
– vállalkozás esetén az Ö. a ren-
delőt és az alapfelszerelést térí-
tésmentesen biztosítja, 
– szolg. lakás biztosítható, 
– további információ kérhető: 
Kovács Sándorné osztályvezető-
től (3070 Bátonyterenye, Város-
ház út 2.), t.: 06 (32) 353-877/111-
es mellék 

    
 5. Számú Háziorvosi Szol-

gálat 
(3070 Bátonyterenye, Ózdi út 
60.) 
háziorvos 
(felnőttek ellátására) 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– ügyeleti ellátásban való 
részvétellel, 
– vállalkozási formában az Ö.-
tal kötött megállapodás 
szerint vagy közalkalmazotti 
jogviszony létesítésével 

– a háziorvosi és házi 
gyermekorvosi és fogorvo-
si tev.-ről szóló 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend. 11. § (1)–
(2) bekezdése szerinti 
képzettségi előírásoknak 
való megfelelés, 
– önálló orvosi tev.-ről 
szóló 2000. évi II. tv., vala-
mint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben rögzített 
működési jog megszerzé-
se, 
– működési jogról szóló 
határozat másolata 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– pályázatok benyújtása: 
Bátonyterenye város polgármes-
teréhez az Ö. címére (3070 
Bátonyterenye, Városház út 2.), a 
borítékra ráírandó: „Háziorvosi 
pályázat” 

    
Pest megye 

    
Abony Város Ö. 
Képv.-test. 
2700 Abony, 
Kossuth tér 1. 

7. Számú Háziorvosi Körzet 
háziorvos 
(felnőtt háziorvosi feladatok 
ellátására) 
– vállalkozási formában, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, meghatározott kör-
zetben, 

– a háziorvosi, házi gyermek-
orvosi és fogorvosi tev.-ről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM 
rend.-ben előírt képesítés és 
az ott, valamint a 18/2000. 
(II. 25.) Korm. rend.-ben előírt 
egyéb feltételek, 
– büntetlen előélet, 

– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követő Képv.-
test. ülésen, 
– szolg. lakás megoldható, 
– a megbízás időtartama: az Ö. 
a nyertes pályázóval határo-
zatlan időre szóló részletes 
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– a körzet lakosainak száma: 
1755 fő 

– háziorvosi alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés igazolása, 
– e: háziorvosi (körzeti orvosi) 
területen szerzett legalább 2 
éves gy., 
– cs: részletes sz.ö., 
– v.-et, valamint a szakorv. 
szk.-t igazoló okiratok hiteles 
másolata, 
– amennyiben sz.gy.-tal 
rendelkezik, úgy az azt igazo-
ló okirat(ok) hitelesített má-
solata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– a vállalkozói formától füg-
gően az egyéni vállalkozói 
igazolvány, illetve társas 
vállalkozás esetén az alapító 
okirat (alapszabály) és a 
cégbírósági bejegyzést iga-
zoló okirat hiteles másolata, 
– az OONY-ba vételt igazoló 
igazolvány hitelesített máso-
lata, 
– a működtetési jog meglétét 
igazoló okirat hitelesített 
másolata vagy a működtetési 
jog megszerzése feltételei-
nek fennállását igazoló illeté-
kes ÁNTSZ határozata, 
– nyilatkozat, amelyben a 
pályázó hozzájárul ahhoz, 
hogy a pályázati anyag elbí-
rálásában részt vevők a pá-
lyázatot megismerjék és 
abba betekinthessenek 

szerződést köt, melyben a 
felek a működés, üzemeltetés 
feltételeit rögzítik, 
– az állás a pályázatok elbírá-
lását követően azonnal be-
tölthető, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton „Háziorvosi pályá-
zat” megjelöléssel ellátva 
Abony város polgármester-
éhez (2700 Abony, Kossuth tér 
1.), 
– a pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető 
a 06 (53) 562-095-ös telefon-
számon 

    
*** 

    
Nagykőrös Város Ö. 
Rehabilitációs Szakkórháza 
és R.-e 
orv.-Ig.-ja 
2750 Nagykőrös, 
Fáskert u. 1. 

Neurológiai Szakrendelés 
és Rehabilitációs O. 
neurológus 
Feladata: az ideggyógyászati 
járóbeteg-szakrendelésen és 
a rehabilitációs O.-on a bete-
gek gyógyításában történő 
részvétel 

–  orv. d., 
– neurológiai szv., 
– cs: sz. és személyi önélet-
rajz, 
– e.b., 
– d. és szv.biz. fénymásolata, 
– OONY-ba vétel igazolása, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagba a pályáza-
tot elbíráló bizottság tagjai 
betekinthessenek 

– h: 2010. VI. 30., 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– pályázatok benyújtása: 
postai úton és/vagy elektroni-
kusan az I. címére (2750 Nagy-
kőrös, Fáskert u. 1.), dr. Mohay 
András orv.-ig részére, e-mail 
cím: nkvkorh@t-online.hu, 
– a betölthető állással kapcso-
latban részletes információ 
kérhető dr. Mohay András 
orv.-Ig.-tól a 06 (53) 351-444-
es telefonszámon 

  
 

  

*** 
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Nagykőrös Város Ö. 
2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. 

IV. Számú Gyermekorvosi 
Körzet 
házi gyermekorvos 
Ellátandó feladat: a 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend.-ben foglalt 
feladatok ellátása, 
– vállalkozásban, 
– területi ellátási kötelezett-
séggel, 
– iskola eü. feladatok ellátá-
sával 

– a 18/2000. (II. 25.) Korm. 
rend.-ben, valamint a 4/2000. 
(II. 25.) EüM rend.-ben foglalt 
képesítési feltételek megléte,
– büntetlen előélet, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– képesítést igazoló okiratok 
hiteles másolata, 
– sz. és személyes önéletrajz, 
– határozat, hogy a pályázó 
megfelel a működtetési jog 
engedélyezési feltételeinek 

– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követő 30 
napon belül, 
– szolg. lakás kérdése személyes 
egyeztetés tárgyát képezi, 
– az álláshely betöltésének 
ideje: 2010. VI. 1., 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban „Gyermekorvosi 
pályázat” megjelöléssel dr. Czira 
Szabolcs polgármesternek 
címezve (2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5.), 
– felvilágosítás kérhető Aczél 
Zoltánné Humánszolgáltatási 
Iroda vezetőjétől a 06 (53) 550-
341-es telefonszámon 

    
*** 

    

Ráckeve Város Szakorvosi 
R.-e 
2300 Ráckeve, 
Szent István tér 5. 

reumatológus szakorvos 
Munkahely: 2300 Ráckeve, 
Kossuth Lajos utca 30. 

– orv. d., 
– reumatológiai szv., 
– büntetlen előélet, 
– cs: működési nyilvántartás-
ba vétel igazolása, 
– önéletrajz, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot a kiválasz-
tásban részt vevők megis-
merhetik 

– b: Kjt. szerint, vállalkozói jogvi-
szony esetén megegyezés 
szerint, 
– h: 2010. VII. 15., 
– e. h.: 2010. VII. 30., 
– részmunkaidő, heti 12 órás 
közalkalmazotti kinevezéssel, 
illetve vállalkozói szerződéssel, 
– az állás azonnal betölthető, 
– jelentkezés, információ: dr. 
Csernus Zoltán főig., t: 06 (24) 
519-201, dr. Szanyó László 
orv.-Ig. 06 (24) 519-201 
– a pályázat a KSZK honlapján 
2010. V. 4-én megjelent, a 
KÖZIGÁLLÁS sorszáma: 
KJT42086 

    
*** 

    

Tápiószőlős Község Ö. 
Képv.-test. 
2769 Tápiószőlős, 
Kossuth L. út 65. 

II. Számú Körzet 
háziorvos 
– közalkalmazotti jogvi-
szonyban, majd későbbiek-
ben vállalkozási formában 
Feladatok: 
– felnőtt és gyermek (vegyes) 
háziorvosi ellátás területi 
ellátási kötelezettséggel, 
– hétközi és hétvégi közpi. 
háziorvosi ügyeleti szolgá-
latban való részvétel 

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott, 
valamint a 18/2000. (II. 25.) 
Korm. rend.-ben előírt egyéb 
feltételek, 
– büntetlen előélet, 
– e: legalább 3 év sz.gy.-tal és 
gyermekorvosi szk.-val ren-
delkezés, 
– cs: OONY-ba vétel igazolá-
sa, 
– háziorvosi alkalmassági 
követelményeknek való 
megfelelés igazolása, 
– részletes személyi és sz.ö., 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– v.-et és szakirányú v.-et, 
valamint szv.-t igazoló ok-
iratok hiteles másolata 

– b: Kjt. szerint, majd vállalkozási 
formában történő ellátás esetén 
MEP-szerződés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– e. h.: a h. lejártát követő Képv.-
test. ülésen, 
– az állás az elbírálást követően 
azonnal betölthető, 
– szolg. lakás biztosított, 
– pályázatok benyújtása: Lajtai 
Sándorné polgármesterhez az 
Ö. címére (2769 Tápiószőlős, 
Kossuth L. út 65.), 
– további tájékoztatás kérhető a 
06 (53) 385-001-es telefonszá-
mon 
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Somogy megye 

    

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.) pályázatot hirdet a nagyatádi isko-
lafogászati szolgálat fogorvosi feladatainak vállalkozási formában történő ellátására. 

A pályázat benyújtásának szakmai feltételei: 
1. a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben meghatározott képesítés; 

2. a működtetési jog engedélyezési feltételei fennállásának igazolása; 

3. büntetlen előélet; 

4. egészségügyi alkalmasság. 

A pályázathoz csatolni kell: 
– a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát; 

– részletes szakmai önéletrajzot; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt; 

– működési nyilvántartásba vétel igazolását; 

– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik. 

A pályázatokat Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstől számított 30. nap. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltét követő első képviselő-testületi ülés. 

Az ellátás kezdete: 2010. szeptember 1. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton Nagyatád város polgármesterének címzetten (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.). 
    

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
    

Tolna megye 
    
Dombóvári Szent Lukács 
Eü. Nonprofit Kft. 
7200 Dombóvár, 
Kórház u. 39–41. 

szülész-nőgyógyász szakorvos 
Feladata: a manuális mátrix 
O. szülészeti-nőgyógyászati 
részlegén és a kapcsolódó 
szakrendelésen szakorvosi 
feladatok ellátása 

– szülész-nőgyógyász szv., 
mindkettőhöz: 
– orv. d., 
– büntetlen előélet, 
– cs: szk.-t igazoló iratok 
másolata (d., szv.biz.), 
– részletes sz.ö., személyi 
adatok 

mindkettőhöz: 
– b: kiemelt, megállapodás 
szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– az állás azonnal betölthető, 
– lakásbérleti támogatás, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Kerekes László ügyvezető orv.-
Ig.-hoz (7200 Dombóvár, Kórház 
u. 39–41.)  
– t.: (74) 564-084 
– e-mail: kerekes. 
laszlo@szlkorhaz.hu 

    
 traumatológus szakorvos 

Feladata: a manuális mátrix 
O. traumatológiai részlegén 
és a kapcsolódó szakrendelé-
sen szakorvosi feladatok 
ellátása 

– traumatológus szv., 
– közvetlen szv. előtt álló 
orvosoknak is, 
– e: sebész szv. 

 

    
Vas megye 

    
Veszprém megye 

    
Csetény Község Ö. 
Képv.-test. 
8417 Csetény, 
Rákóczi u. 30. 

Fogorvosi rendelő 
(Csetény, Törekvés u. 22.) 
fogszakorvos 
– területi alapellátási kötele-

– 4/2000. (II. 25.) EüM rend. 
szerinti képesítés és az ott 
leírt egyéb feltételek meglé-
te, 

– h: a megjelenéstől számított 
30. nap, 
– e. h.: a h. lejártát követő Képv.-
test. ülésen, 
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zettség Csetény–Jásd–Szápár 
települések részére, amely-
hez hozzátartozik az intéz-
ményi iskolafogászat is, 
– vállalkozásban (működési 
engedély meglétével) vagy 
közalkalmazotti jogviszony-
ban 

– e: sz.gy.-i idő mértéke, 
– cs: vállalkozás esetén mű-
ködési jog engedélyezésének 
igazolása, 
– v.-et igazoló okiratok máso-
lata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– részletes sz.ö., 
– hozzájáruló nyilatkozat 
arról, hogy az eljárásban részt 
vevők a pályázati anyagot 
megismerhetik 

– szolg. lakás szükség esetén 
biztosítható, 
– pályázatok benyújtása: Albert 
Mihály polgármesterhez az Ö. 
címére (8417 Csetény, Rákóczi 
u. 30.), 
– érdeklődni lehet Albert Mihály 
polgármestertől m.-időben a 06 
(88) 485-014-es telefonszámon 

    
*** 

    
Gróf Esterházy K. és R.-i 
Szakrendelő 
főig.-ja 
8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9. 

csecsemő- és 
gyermekszakorvos 

– csecsemő- és 
gyermekszakorvosi v., 
valamennyihez: 
– külföldön szerzett d. esetén 
honosítás, 
– cs: önéletrajz, 
– sz. pályafutás, 
– orv. d.-t, szv.-t tartalmazó 
iratok és a kötelező folyama-
tos továbbképzési időszak 
teljesítését igazoló okiratok 
másolata, 
– OONY-ba történt felvétel 
igazolásának másolata 

valamennyihez: 
– b: megegyezés szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 
30 napon belül, 
– az állás a pályázat elbírálását 
követően azonnal betölthető, 
– érdeklődni lehet dr. Vörös 
Ibolya főig.-tól (8500 Pápa, 
Jókai u. 5–9.), t: 06 (89) 514-
002 

    
 szülész-nőgyógyász szakorvos – szülész-nőgyógyász szv.  
    
 anaesthesiologus és intenzív 

terápiás szakorvos 
– anaesthesiologiai és inten-
zív terápiás szv. 

 

 
Zala megye 

 
 

Praxisjog átadása 
 
 

Pályázati hirdetmények gyógyszerészi, gyógyszertári asszisztensi állásokra 
 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház (Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.) főigazgatója pályázatot 
hirdet szakgyógyszerész álláshely betöltésére. 

Pályázati feltételek: 
– gyógyszerész diploma; 

– szakgyógyszerészi végzettség. 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Feladata: manuális készítmények előállítása, gyári gyógyszerek megrendelése, bevételezése és kiadása az osztályoknak. Az 
intézményben citosztatikus keverékinfúzió előállítása történik a gyógyszertár keretein belül. Alkalomszerűen ebben a tevé-
kenységben is részt kell vennie az állást elnyerő gyógyszerésznek. 

A jelentkezéshez csatolandó: 
– szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okmányok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
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– működési nyilvántartásba vétel igazolása; 

– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában részt vevők betekintési jogához. 

Jelentkezési határidő: 2010. június 30. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidő lejártát követő 30. nap. 

Az állás a pályázat elbírálását követő 15 napon belül tölthető be. 

A pályázati felhívás a KSZK honlapján is megtekinthető 2010. május 25-től. 

A pályázati anyagot a Főigazgatói Titkárságra (fentiekben megjelölt másolatokkal, önéletrajzzal együtt) dr. Fain András orvos-
igazgatóhoz kérjük benyújtani (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.). Telefon: 06 (34) 515-470. 

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat gyógyszerész álláshelyre”. 
 

 
Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez kötött állásokra 
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Bóly Város Önkormányzat (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3.) pályázati felhívása. 

1. A munkáltatói jogot gyakorló szerv: 

a) Neve és címe: Bóly Városi Önkormányzat polgármestere (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3., Pf. 49). 

2. A meghirdetett álláshely: 

a) Neve és címe: területi védőnő – Bóly – Töttösi körzet (7754 Bóly, Szabadság utca 1/B). 

b) Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

c) A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

3. Képesítési és egyéb feltételek: 

a) Képesítés: egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett diploma. 

b) Büntetlen előélet. 

c) Felhasználói szintű számítógépes ismeret. 

Előnyt jelent: „B” kategóriás jogosítvány, helyi lakóhely. 

4. Juttatások: 

a) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadóak. 

b) Az önkormányzat szolgálati lakást nem tud biztosítani. 

5. A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A kinevezés határozatlan idejű jogviszonyba történik, 3 hónapos próbaidővel. 

6. A pályázat tartalma: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 

7. A pályázat – zárt borítékban történő – benyújtásának  

– helye: Bóly város polgármestere, 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3., Pf. 49, 

– ideje: a pályázati felhívás megjelenésétől számított 30. nap; 

– jeligéje: „Védőnő – Bóly” 
 

8. A betöltendő állással és a pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Hárs József polgármester (7754 Bóly, Rákóczi Ferenc 
utca 3., t.: 06 (69) 869-405). 
    

*** 
    

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Eü. Szolgálta-
tó Nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. 
ügyvezető Ig.-ja 
1183 Bp., Thököly út 3. 

területi védőnő 
diplomás ápoló (vezető 
asszisztensi munkakör 
betöltésére) 

 valamennyihez: 
– h: a megjelenéstől számított 30. 
nap, 
– az alkalmazás módja és a b: 
megegyezés alapján történik, 
– jelentkezés: sz.ö. benyújtásá-
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val, Molnár Beatrix ápolási Ig.-
nál a molnar.beatrix@ 
18euszolg.hu e-mail címen 
vagy az Ö. címén 

    
*** 

    
Városi Eü. Központ 
2360 Gyál, 
József A. u. 1. 

körzeti védőnő – 49/2004. (V. 21.) ESZCSM 
rend. szerinti előírásoknak 
való megfelelés, 
– büntetlen előélet, 
– pályakezdőknek is, 
– cs: részletes sz.ö., 
– szakirányú felsőfokú v. (okl. 
hiteles másolata szükséges) 

– b: Kjt. szerint, valamint területi 
pótlék, étkezési hozzájárulás és 
esetleg gépkocsitérítés, 
– szolg. lakás nem biztosított, 
– az állás azonnal betölthető a 
pályázat elbírálása után, a kine-
vezés határozatlan időre szól, 
– pályázatok benyújtása: zárt 
borítékban az I. Gazdasági Irodá-
jába, 
– jelentkezni lehet: folyamatosan, 
2010. V. 17-től, Rácz Csaba mb. 
intézményvezetőnél, a 06 (29) 
540-882-es telefonszámon, Gaz-
dasági Iroda: 06 (29) 540-860 

    
*** 

    
Lumniczer Sándor K-R. 
9330 Kapuvár, 
Lumniczer Sándor utca 10. 

fizioterápiás szakasszisztens 
(2) 
A munkakörbe tartozó 
lényeges feladatok: szak-
asszisztensi feladatok 
ellátása az I. fizioterápiás 
részlegén 

– fizioterápiás szakassziszten-
si képesítés, 
– büntetlen előélet, 
valamennyihez: 
– cs: a kiírásnak megfelelő 
szakirányú v.-et igazoló okl. 
másolata, 
– 3 hónapnál nem régebbi 
e.b. 

– pályázatok benyújtása: postai 
úton a K-R. címére (9330 Kapuvár, 
Lumniczer Sándor utca 10.), a 
borítékon feltüntetve a KSZK 
pályázati adatbázisában szereplő 
azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: 
„Fizioterápiás szakasszisztens”, 
valamennyihez: 
– b: Kjt. rendelkezéseinek irány-
adásával, 
– h: 2010. VI. 25., 
– e. h.: 2010. VI. 28., 
– a közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű, 
– foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő, 
– a munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2010. VII. 1-jétől, 
– a pályázati kiírással kapcsolato-
san további információt dr. Hor-
váth Istvánné ápolási Ig. nyújt az 
596-503-as telefonszámon, 
– a pályáztató a pályázat ered-
ménytelenné nyilvánításának 
jogát fenntartja, 
– a pályázati kiírás közzétételének 
helye: az I. honlapja: www. 
lumniczerkorhaz.hu (megjelenés: 
2010. VI. 1.), KSZK honlapja: 
www.kszk.gov.hu (megjelenés: 
2010. VI. 1.), Kapuvár város hon-
lapja: www.kapuvar.hu (megje-
lenés: 2010. VI. 1.) 
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 dietetikus (2) 

A munkakörbe tartozó 
lényeges feladatok: az I.-
ben a betegek étkezésével 
kapcsolatos feladatok 
ellátása, felügyelete, diétás 
kezelések megvalósítása az 
orvos elrendelése alapján, 
normál és diétás étlapké-
szítésben való részvétel, a 
munkaköri leírásban rögzí-
tett dokumentációk vez.-e, 
diétás tanácsadás a bete-
gek részére, az I.-i tovább-
képzésekben való részvé-
tel, kapcsolattartás az I. 
vezető főorvosaival, orvo-
saival, az élelmezésvezető-
vel, a betegekkel 

– főiskola, dietetikus, 
– felhasználói szintű MS 
Office (irodai alkalmazások), 
– büntetlen előélet, 
– cs: sz.ö., 
– hozzájárulás ahhoz, hogy a 
pályázat elbírálásában részt 
vevők a pályázati anyagot 
megismerjék, anyagában 
foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüg-
gő kezeléséhez hozzájárul 

– a pályázat elbírálásának módja, 
rendje: a pályázatok elbírálására 
összehívott bizottság elbírálja a 
h.-ben érkezett, kiírásnak megfe-
lelő pályázatokat, jegyzőkönyvet 
készít, értesíti a pályázaton részt 
vevőket az eredményről, kizáró-
lag a h.-ben beérkezett, kiírásnak 
megfelelő pályázatok kerülnek 
értékelésre, 
– pályázatok benyújtása: postai 
úton a K-R. címére (9330 Kapuvár, 
Lumniczer Sándor utca 10.), a 
borítékon feltüntetve a KSZK 
pályázati adatbázisában szereplő 
azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: 
„Dietetikus” 

    
 gyógytornász (5) 

A munkakörbe tartozó 
lényeges feladatok: járó- és 
fekvőbeteg-ellátásban a 
gyógytornászi tev. végzése 

– főiskola, gyógytornász, 
– büntetlen előélet, 
– cs: hozzájárulás ahhoz, 
hogy a pályázat elbírálásában 
részt vevők a pályázati anya-
got megismerjék 

– pályázatok benyújtása: postai 
úton a K-R. címére (9330 Kapuvár, 
Lumniczer Sándor utca 10.), a 
borítékon feltüntetve a KSZK 
pályázati adatbázisában szereplő 
azonosító számot, valamint a 
munkakör megnevezését: 
„Gyógytornász” 

    
*** 

    
Kiskőrös Város O. 
Eü. Szolgálat 
6200 Kiskőrös, 
Árpád u. 8. 

területi védőnő – eü. főiskola védőnői szakán 
szerzett d., 
– büntetlen előélet, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– részletes sz.ö., 
– szk.-t igazoló okiratok hite-
les másolata, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
bírálásban részt vevők meg-
ismerhetik a pályázat anyagát 

– b: Kjt. szerint, 
– h: a megjelenéstől számított 15. 
nap, 
– a kinevezés határozott időre – 
gyed, gyes idejére – szól, 
– az állás 2010. VIII. 1-jétől betölt-
hető, 
– pályázatok benyújtása: dr. 
Tátrai József Ig. részére (6200 
Kiskőrös, Árpád u. 8.), 
– t: 06 (78) 311-366 

    
*** 

    
Ráckeve Város Szakorvosi 
R.-e 
2300 Ráckeve, 
Szent István tér 5. 

területi védőnő – védőnői d., 
– működési nyilvántartás, 
– büntetlen előélet, 
– számítógépes ismeretek, 
– cs: 3 hónapnál nem régebbi 
e.b., 
– önéletrajz, 
– nyilatkozat arról, hogy a 
pályázati anyagot a kiválasz-
tásban részt vevők megis-
merhetik 

– b: Kjt. szerint, 
– h: 2010. VII. 15., 
– e. h.: 2010. VII. 30., 
– határozatlan idejű, teljes m.-
idős, közalkalmazotti kineve-
zéssel, 
– az állás azonnal betölthető, 
– lakás: szolg. lakás biztosítása 
az Ö.-tal megbeszélhető 
[Mesterné Veszeli Mária, t: 06 
(24) 523-319], 
– információ, jelentkezés: dr. 
Csernus Zoltán főig., t: 06 (24) 
519-201, dr. Szanyó László orv.-
Ig., 06 (24) 519-201, 
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– a pályázat a KSZK honlapján 
2010. V. 4-én megjelent, a 
KÖZIGÁLLÁS sorszáma: 
KJT42085 

 
 

 
Pályázati hirdetmények egészségügyi szakképesítéshez nem kötött 

vezetői és egyéb állásokra 
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A Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház pályázatot hirdet Pénzgazdálkodási Osztályra osztályvezető munka-
kör betöltésére. 

Feladat: 
Az intézmény pénzforgalmával és könyvvezetésével kapcsolatos teendők. 

Költségvetés-, beszámolókészítés. 

A jóváhagyott költségvetési előirányzat betartásával gazdálkodási keretek meghatározása. 

Adatszolgáltatás, bevallások, jelentések készítése. 

Feltétel 
– szakirányú felsőfokú végzettség; 

– regisztrált mérlegképes könyvelői szakképesítés. 

Előny: 
– egészségügyi költségvetési szervnél szerzett gyakorlat; 

– vezetői jártasság; 

– CT-ECOSTAT pénzügyi rendszer ismerete. 

A pályázathoz csatolandó: 
– a képesítést igazoló okiratok másolata; 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– rövid vezetési és szakmai koncepció; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat, mely szerint a pályázat tartalmát a bíráló bizottság minden tagja megismerheti. 

Bérezés: Kjt. alapján, megegyezés szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje:  a megjelenést követő 15. nap. 

A pályázatot Tóth Katalin humánerőforrás-gazdálkodási osztályvezetőnek címezve (1089 Budapest, Üllői út 86.) egy pél-
dányban kell benyújtani. 

Az állás a pályázat elbírálását követően betölthető. 
 
    

*** 
    

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Jávorszky Ödön Városi Kórház gazdasági igazgatói 
munkakör betöltésére.  

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony a Munka Törvénykönyve vezető állású munkavállalókra 
vonatkozó szabályai szerint.  

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.  

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: Jávorszky Ödön Városi Kórház 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a gazdasági igazgató irányítja és ellenőrzi az önálló költségvetési szerv gaz-
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dasági (pénzügyi, műszaki, üzemeltetési stb) szervezetét, iránymutatást ad a szakmai szervezeti egységek gazdasági munká-
jához, ellenőrzi azt. 

Munkabér és juttatások: a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerint, megegyezés alapján. 

Pályázati feltételek: 
– felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség; 

– legalább 5 éves gazdasági vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
– a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok hiteles másolatai, 

– a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, 

– személyi adatokat is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

– pályázati feltételként előírt vezetői gyakorlat igazolása, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szüksé-
ges kezeléséhez, továbbá arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagba betekinthetnek, a személyes 
adatokat megismerhetik, 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri, 

– a 2007. évi CLII. törvény alapján a vagyonnyilatkozati kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat, 

– a Munka Törvénykönyve 191. §-a szerinti előzetes összeférhetetlenségi nyilatkozat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 23. 

A pályázatok benyújtásának módja: a pályázati anyagot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani dr. Bóth János 
polgármester címére (Vác Város Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11.). A borítékon fel kell tüntetni: „Jávorszky 
Ödön Városi Kórház gazdasági igazgatói pályázat”. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-ában, 
továbbá a Kjt. egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában fog-
laltaknak megfelelően. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 8. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kszk.gov.hu, 2010. május 25., www.vac.hu, 2010. május 25. 

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

 
 

 
 

 
 

Helyesbítés 

Az Egészségügyi Közlöny 2010. évi 11. számában (2195. oldalon) meghirdetett, Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-
testülete által kiírt háziorvosi pályázat – hirdető kérésére, az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazása alapján – vissza-
vonásra került. 
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás
során kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után
semmissé nyilvánították. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást
szenvedett jogászokon kívül arról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi,
ügyészi és ügyvédi kart, valamint a munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben
értelmezhetõ „harmadik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette
kutatócsoport, Kahler Frigyes, Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ –
jelentésében feltárja egyfelõl a Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika
összefüggéseit, másfelõl az 1944 decembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi
jogászsággal szembeni infernót, az esetenként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû
párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atrocitásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb
részletekbe menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini
birodalom, hanem a hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem
engedték a végrehajtó és törvényhozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását?
Hogyan torzították el a magyarországi jogászság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a
politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és
ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet
támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .....................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..........................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ...........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem
egyúttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok
számára gyûjtötte össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat
gyakorlása során büntetõjogi következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen
érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza
az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a
vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig bezárólag szinte minden olyan
eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a sportvadászok kapcsolatba
kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban
(tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ...............................................................................................................................................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ......................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

dr. Oros Paulina fordításában

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû könyvét

A szerzõ huszonöt év alatt szinte tagjává vált a Kennedy családnak, akik leginkább mégis a
fõzõtudományát becsülték.

Ez a könyv a legemlékezetesebb eseményeken feltálalt fogások receptjeivel lepi meg az
olvasót, miközben kedves történetei rendhagyó memoárként a család mindennapjaiba is
betekintést adnak, kellemes kikapcsolódást kínálva mindenkinek, aki érdeklõdik hírességek
élete és szokásai iránt.

A kötet 224 oldal terjedelmû, ára 4200 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

Marta Sgubin

Jacqueline Kennedy szakácsnõje voltam

címû, 224 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4200 forint áfával) ......... példányban, és kérem,
juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ..................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ...............................................

Utca, házszám: .......................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .......................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla
kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a
számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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10.1729 – Nyomja: a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel eredményesen
tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti programozási idõszakban
még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás
kapcsán számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat,
gondolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok
formájában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a
kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata, a
stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõsség,
hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével, a
Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámoláshoz
szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre a
helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok
keretében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájárul a
szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

..................................................................................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ............................................................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..........................................................................................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ...................................................................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

…………………………………
cégszerû aláírás
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