
Felső-Szabolcsi Kórház 
                         

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

Felső-Szabolcsi Kórház 

jogi 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: 

Az Intézményt érintő jogszabályi környezet, valamint a belső szabályozás változásainak 
figyelemmel kísérése, javaslattétel a szabályzatok, utasítások, egyéb szabályozók 
módosítására, a jogszerű működésre. A szabályzatok, szabályzatmódosítások, utasítások (a 
belső szabályozás harmonizációjának biztosítása) véleményezése. Javaslattétel az Intézmény 
szakszerű és jogszerű működését elősegítő jogi megoldásokra, a szervezeti integritás 
folyamatos vizsgálata, az integritást sértő események nyilvántartása, nyomon követése és 
szükség esetén intézkedési javaslatok kezdeményezése a menedzsment felé. Az Intézmény 
szervezeti egységei részére működésük körében jogi tanácsadás, jogi szakvélemény adása. Az 
Intézmény szerződéseinek, okiratainak elkészítése, véleményezése, jogi kontroll biztosítása 
az Intézmény kötelezettségvállalásai, megállapodásai, szerződései, tárgyalásai tekintetében.  

Illetmény és juttatások: 

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

 Egyetem, jogász végzettség, 



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: 2019. január 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a +36 45 502 120-
as 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: 80/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jogi 
előadó. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.  
 

 

A közigálláson való publikálás dátuma: 2018. december 01. 

 

 

 
 


