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Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálata
az "Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló" 2020. évi C. törvény alapján
pályázatot hirdet

műtőssegéd
munkakör betöltésére.
Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra
A munkavégzés helye:
Budapest, 1051 Hercegprímás utca 14-16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Egynapos sebészeti műtéteken műtőssegédi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az "Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló"
2020. évi C. törvény, valamint az „Egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók
illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló” 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-

Középiskolai érettségi bizonyítvány
Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Büntetlen előélet, cselekvőképesség
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
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Elvárt kompetenciák:
-

kiváló szintű probléma megoldó képesség, betegorientáltság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

-

-

személyes adatokat tartalmazó, részletes, fényképes, szakmai önéletrajz
képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (alkalmazás esetén)
hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a pályázati
eljárással összefüggésben kezeljék
nyilatkozat arról, hogy az állás el nem nyerése esetén a pályáztató a küldött
pályázati anyagát megsemmisítheti, vagy arról, hogy azt személyesen átveszi
érvényes MESZK tagság
érvényes működési kártya

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bádi Anikó ápolási-igazgató nyújt, a
06/20-486-8368-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat címére történő
megküldésével (Budapest, 1051 Hercegprímás utca 14-16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: műtőssegéd.
- Email-en keresztül az info@blesz.hu email címre
- Személyesen: Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat Budapest, 1051 Hercegprímás
utca 14-16. VII. emelet, Titkárság.

