Bajai Szent Rókus Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bajai Szent Rókus Kórház
Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály
Szakorvos vezetői megbízással
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Rókus utca 10.

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

Együttműködik az intézmény valamennyi szervezeti egységével.
Irányítja a vezetése alatt álló osztály működését, biztosítja a működés zavartalanságát.
Saját hatáskörén belül szükség szerint átcsoportosításokat foganatosít.
Ellenőrzi az irányítása alá tartozó szakterületen rendelkezésre álló anyagi eszközök
tulajdonvédelmét.
Az osztályvezető főorvosi feladatainak maradéktalan ellátása.

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

Pályázati feltételek:




Egyetem, Aneszteziológia,
Aneszteziológus –Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat
Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




Szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget,
szakképzettséget igazoló okmányok másolata.
MOK tagság igazolása,Érvényes működési nyilvántartás és kamarai tagság
igazolása
pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati eljárásban
résztvevők megismerhetik, kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Doszkocs Rita nyújt, a 0679422233 os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:


Postai úton, a pályázatnak a Bajai Szent Rókus Kórház címére történő
megküldésével (6500 Baja, Rókus utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-149/2018 , valamint a
munkakör megnevezését: Aneszteziológus szakorvos



Elektronikus úton Dr. Tóth Gábor Főigazgató részére a
titkarsag@bajakorhaz.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www. kozigallas.hu –
2018. december 12.
Egészségügyi Közlöny 2019. januári száma
Egyéb közlemény:
A hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség következményét vonja maga után
.Vezetői megbízás feltétele a Szakmai Kollégium támogató véleménye. A Szakmai Kollégium
felé a Bajai Szent Rókus Kórház küldi be valamennyi Pályázó anyagát.

