A DEBRECENI EGYETEM
A
KENÉZY GYULA EGYETEMI KÓRHÁZ
egészségügyi szolgáltató szervezeti egységében
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-a alapján
pályázatot hirdet
Minőségirányítási Osztálya
osztályvezetői
beosztás (vezetői megbízás) ellátására.

A vezetői megbízás/beosztás időtartama:
A vezetői megbízás/beosztás határozott időre, 5 évre szól.
A közalkalmazott által betöltendő munkakör:
egészségügyi ügyvitelszervező
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
Próbaidő:
Megállapítására nem kerül sor, feltéve, hogy a közalkalmazott a kinevezésekor legalább 5 éves,
költségvetési szervnél eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XIII. törvény végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § b)
pontja értelmében. Ellenkező esetben a próbaidő mértéke: 4 hónap.
A megbízási/munkáltatói jogkör gyakorlója:
A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházának főigazgatója.
A munkavégzés helye:
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (Hajdú-Bihar megye, az egyetemi kórház
Működési Rendjében meghatározott telephelyei).
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az osztályvezetői feladatellátás kompetencia körébe tartozó munkavégzés a jogszabályokban
előírtak, a munkáltató belső szabályozó dokumentumaiban foglaltak, valamint a munkaköri leírás
alapján, így különösen a kórház belső minőségirányítási rendszere működésének irányítása,
továbbá a Minőségirányítási Osztály szakmai tevékenységének irányítása-felügyelete, a
tevékenység tervezése, szervezése, ellenőrzése, különös figyelemmel a szervezeti egység szakmai
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követelményeknek megfelelő folyamatos és gazdaságos működtetésére, illetve az egyetemi kórház
Működési Rendjében meghatározott további feladatok végzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a
munkáltató szervezet kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• felsőfokú, egészségügyi ügyvitelszervező képesítés,
• legalább 5 éves kórházi minőségbiztosítási tevékenységben szerzett szakmai gyakorlat,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség (tizennyolcadik életév betöltése),
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett jogállás, illetve a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
alapján jogosultság három hónapot meghaladó tartózkodásra,
• egészségügyi (munkaköri) alkalmasság,
• a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a fentebb megjelölt közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető, továbbá
• a vezetői megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• legalább 5 éves, szakirányú vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget, (szak)képzettséget igazoló dokumentumok másolata,
• szakmai, illetve vezetői gyakorlatot igazoló okmányok (munkáltatói igazolások) másolata,
• a szervezeti egység feladatainak ellátására, az egység fejlesztésére vonatkozó (szakmai)
program a vezetői beosztásnak megfelelő feladat- és hatáskörben, illetve
kompetenciakörben,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt
véleményező, elbíráló személyek és testületek – ide értve különösen a munkáltató
szervezet véleményező bizottságát, Szakmai Vezető Testületét – megismerhetik, és a
jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez, a pályázat nyilvános ülésen történő
megtárgyalásához hozzájárul (amennyiben a pályázó a pályázatának zárt ülésen történő
tárgyalását kéri, arra vonatkozó nyilatkozat),
• külső jelentkező esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
annak igazolására, hogy a jelentkező megfelel a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992.
XXXIII. törvény 20. § (2), (2c), (2d) és (2e) bekezdéseiben foglaltaknak (nem szükséges
hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt
megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi
jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el). Az egyetemi kórházban
foglalkoztatott pályázó esetében a pályázat benyújtásakor elegendő munkáltatói igazolás
csatolása, mely igazolja, hogy a közalkalmazott folyamatos foglalkoztatására a fentebbi
jogszabályi kitételeknek való megfelelést tanúsító hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött
munkakörben kerül sor.
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A beosztás és munkakör betölthetőségének időpontja:
A beosztás és a munkakör legkorábban 2019. július 1. napjával tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Pályi Anita mb. humánpolitikai
igazgató nyújt, a 06 (52) 511-863-as telefonszámon, illetve az eujog@fin.unideb.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton: a pályázatnak a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház (DEKEK) címére történő megküldésével (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.,
Humánpolitikai Igazgatóság, Munka- és Egészségügyi Jogi Osztály) adható be.
Kérjük a borítékon feltüntetni a vezetői beosztás megnevezését: „Minőségirányítási
Osztály osztályvezető”, továbbá a hivatkozási számot: KCHPI/682/2019.,
vagy
• elektronikus úton: Dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató részére az eujog@fin.unideb.hu email címen keresztül,
vagy
• személyesen: a zárt borítékban elhelyezett pályázat a Debreceni Egyetem
Humánpolitikai Igazgatóságán (4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26., Nővérszálló épület
I. emelet) dr. Komáromi Klára mb. munka- és egészségügyi jogi osztályvezetőnél
nyújtható be.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.
A pályázatok elbírálásának rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a gyógyintézetek vezetőjének
és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése
érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet
alapján irányadó eljárási rend szerint.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• Egészségügyi Közlöny
• www.kozigallas.gov.hu
• https://unideb.hu/hu/allasajanlatok
• http://www.kenezykorhaz.hu/allashirdetes
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.
Hirdető egység neve:
DE-KEK
Érvényes ettől:
hétfő, 2019. május 6.
Érvényes eddig:
kedd, 2019. május 21.
Hirdetés típusa:
Pályázat útján betölthető beosztás
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