
Felső-Szabolcsi Kórház 
                         

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

Felső-Szabolcsi Kórház 

Munka-, tűz- és környezetvédelmi csoport 

ADR ügyintéző 

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: 

Intézményi hulladékgazdálkodás (veszélyes és nem veszélyes), vízvédelem, levegőtisztaság- 
és klímavédelem, zaj és vibrációval kapcsolatos feladatok ellátása, irányítása és ellenőrzése. 
Az intézményi környezetvédelmi nyilvántartások vezetése és adatszolgáltatás a hatóságok 
részére. Közreműködés és részvétel a hatósági ellenőrzéseken. Gondoskodik a hatósági 
ellenőrzések során tapasztalt észrevételek jegyzőkönyvezéséről és a hiányosságok 
felszámolásról. Környezeti veszélyhelyzetek, illetve rendkívüli események esetén értesíti a 
katasztrófavédelmi, a környezetvédelmi hatóságot és az ÁNTSZ illetékes intézetét. 
Gondoskodik a munkahelyeken/osztályokon keletkezett veszélyes hulladékoknak a 
munkahelyi/osztályos gyűjtőhelyekről az üzemi/intézményi gyűjtőhelyekre történő 
szállíttatásáról, mérlegeléséről, nyilvántartásáról és előírás szerinti tárolásáról. Gondoskodik 
az üzemi/intézményi gyűjtőhelyekre szállított veszélyes hulladékoknak a veszélyes árukra 
vonatkozó előírás szerinti elszállíttatásáról. Naprakészen vezeti a munkahelyi/osztályos és az 
üzemi/intézményi hulladékok minőségbiztosítás szerinti nyilvántartásait. Elkészíti az éves 
hulladékbevallásokat a hatóságok számára. Megrendeli a CT-EcoStat rendszeren keresztül a 
szerződéssel rendelkező beszállítótól az osztályoknak a veszélyes hulladékok gyűjtéséhez 
szükséges minősített csomagolóeszközöket. Ellenőrzi az intézményi hulladékgazdálkodási 
rendszer gyakorlati működését. A veszélyes hulladékokhoz kapcsolódó hatósági vizsgálatok 
és adminisztrációs tevékenységek ellátása. A 25/2014. (IV.30.) NFM rendelet szerinti 
feladatok ellátása a RID-ADR kézikönyv 1.8.3. pont szerint és alapján.  



Illetmény és juttatások: 

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

 középfokú képesítés, ADR ügyintéző végzettség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Főiskola 

 Szakirányú területen szerzett – legalább 1 év tapasztalat 

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. június 15. 

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: 24/2019 , valamint a munkakör megnevezését: ADR 
ügyintéző. 

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: 2019. június 30.  

 

 
Közigálláson való megjelenés ideje: 2019. május 18. 


