
Felső-Szabolcsi Kórház  
                         

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

Felső-Szabolcsi Kórház 
Intézeti Gyógyszertár 

gyógyszerész 

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: 

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a 
munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján.  

Illetmény és juttatások: 

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

 Egyetem, gyógyszerész végzettség,  

 Büntetlen előélet 

 E-személyi igazolvány 

 A pályázó vállalja, hogy részt vesz a kórházi - klinikai szakgyógyszerészet 
szakképzésben. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Egészségügyi intézményben szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

 kórházi-klinikai szakvizsga 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

 szakmai önéletrajz,  

 motivációs levél,  

 iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,  

 igazolás: alapnyilvántartásba vételről, működési nyilvántartás 
érvényességéről, MGYK tagságról (a közalkalmazotti jogviszony létesítését 
megelőzően) 

 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 legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06-45/502-120-
as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével 
(4600 Kisvárda, Árpád út 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2020, valamint a munkakör 
megnevezését: gyógyszerész.  

vagy 

 Elektronikus úton dr. Debreczenszki Julianna 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: 2020. július 10.  
 

 

Közigállás publikálás időpontja: 2020. június 08. 


