
Felső-Szabolcsi Kórház 
                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

Felső-Szabolcsi Kórház 

Személyzeti, bér- és munkaügyi osztálya 

bér és munkaügyi előadó 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

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

A közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő munkaügyi, bérszámfejtési feladatok 
előkészítésének teljes körű ellátása. A közalkalmazottak be- és kiléptetése; kinevezés 
módosítások, átsorolások elkészítése; személyügyi nyilvántartás vezetése; havi távollétek, 
mozgóbérek, egyéb juttatások számfejtése; kapcsolattartás a közalkalmazottakkal, valamint 
az illetményszámfejtő szervezettel (Magyar Államkincstár). 

Illetmény és juttatások: 

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

 középiskola/gimnázium, érettségi 

 tb ügyintéző és bérügyintéző végzettség 

 Szakirányú területen szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



 Egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat 

 JDolBer és KIRA rendszer ismerete 

 Felhasználói szintű MS Office alkalmazások 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, motivációs 
levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló 
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó 
hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a +36-45/502-120 
-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével 
(4600 Kisvárda, Árpád út 26.).  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 66/2018 , valamint a munkakör megnevezését: bér és 
munkaügyi előadó. 

vagy 

 Elektronikus úton Csik Bernadett részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail címen 
keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.  

 

 
Közigálláson való megjelenés ideje: 2018. október 19. 


