Debreceni Egyetem
Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DE-KEK)
iskolaorvos
munkakör betöltésére pályázatot hirdet.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
- határozatlan
Foglalkoztatás jellege:
- teljes munkaidő
Próbaidő tartama:
- 4 hónap
A munkavégzés helye:
Változó munkavégzési hely, a DE-KEK különböző telephelyein (oktatási intézményekbe
kihelyezett rendeléseken).
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Jogszabályban meghatározott és az iskolaorvosi kompetenciának megfelelő munkavégzés a
munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, így különösen iskola-egészségügyi
feladatok ellátása, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, nyomon követése,
dokumentálása. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás
szabályozza.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a kapcsolódó egészségügyi ágazati jogszabályok, valamint a DE Kollektív
Szerződésének rendelkezései az irányadóak.
A munkakör betöltésének feltételei:
•
•

•

felsőfokú végzettség (egyetem, általános orvosi diploma),
csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi szakképesítés / belgyógyász szakorvosi
szakképesítés / háziorvostan szakképesítés / iskola-egészségtan és ifjúságvédelem
ráépített szakképesítés,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4)
bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás
hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól,
illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

részletes, fényképes szakmai önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével),
iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatai,
érvényes kamarai tagságot igazoló okirat,
működési nyilvántartási státusz érvényességét igazoló dokumentum másolata,

•

•

•

nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az
azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az
általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi,
illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására,
minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása kapcsán fontosnak tart.

A pályázatok benyújtási határideje: 2019. április 5.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. április 15. napjától tölthető be.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. április 11.
A pályázati felhívás a személyügyi központ honlapján (https://kozigallas.gov.hu)
megjelent: 2019. március 6.
A pályázatok benyújtásának módja:
-

-

-

Postai úton a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kancellária, Humánpolitikai
Igazgatóság címére történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.,
Humánpolitikai Igazgatóság, Munka- és Egészségügyi Jogi Osztály) adható be. Kérjük
a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „iskolaorvos”,
vagy
Személyesen a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Debreceni Egyetem Kancellária,
Humánpolitikai Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. Nővérszálló
épület 1. emelet) Dr. Nagy Zsuzsanna részére nyújtható be,
vagy
Elektronikus úton a Debreceni Egyetem Kancellária, Humánpolitikai Igazgatóság,
Munka- és Egészségügyi Jogi Osztály elektronikus címére: eujog@fin.unideb.hu.
Kérjük a levél tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését: „iskolaorvos”.

A pályázattal kapcsolatosan információadásra feljogosított személy:
Dr. Tóth Tibor
járóbeteg-szakellátásért felelős orvosigazgató
jarobeteg.titkarsag@kenezykorhaz.hu
06 (52) 412-8444
Hirdető egység neve:
DE-KEK
Érvényes ettől:
szerda, 2019. március 6.
Érvényes eddig:
péntek, 2019. április 5.
Hirdetés típusa:
Pályázat útján betölthető
Kenézy Gyula Egyetemi Kórház hirdetés

