
Felső-Szabolcsi Kórház  
                         

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

Felső-Szabolcsi Kórház 
Radiológiai Osztály 

osztályvezető főorvos  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól  

A munkavégzés helye: 

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

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

Az osztályon dolgozó szakdolgozók orvos szakmai munkájának megszervezése és irányítása, 
valamint zavartalan működésének biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok 
ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

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

 Egyetem, radiológia szakvizsga, 

 Szakirányú területen szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Tudományos munkában való részvétel 



 Vezetői gyakorlat 

 Idegen nyelv ismerete 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

 szakmai önéletrajz,  

 motivációs levél,  

 iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,  

 továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke,  

 szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan,  

 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: 2020. október 31. 

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: 52/2020, valamint a munkakör 
megnevezését: osztályvezető főorvos.  

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. november 30.  
 

 

Közigállás publikálás időpontja: 2020. szeptember 22. 


