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PÁLYÁZATI FEHÍVÁS 
 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Bp. Köves u 1. ) főigazgatója a 

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

a kórház Központi Gyógytorna Szolgálatába 
 

Fizioterápiás szakasszisztens / asszisztens 
munkakörbe 

 

 

Jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:   teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:   1201 Budapest, Ady Endre u. 1. – Szakrendelő 

 

Illetmény, juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi 

XXXIII. törvény alapján. 

 

A fizikoterápiás szakasszisztens / asszisztens feladatai:  

Feladatait a gyógyító team tagjaként látja el, végzettségének - szakmai kompetenciájának 

megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján, továbbá a munkaterületét érintő 

hatályos jogszabályok, illetve Intézeti szintű vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 

A fizioterápiás szakasszisztens önállóan végzi az orvos által előírt fizioterápiás kezeléseket. 

Kialakítja és fenntartja a fizioterápiás kezelésekhez szükséges feltételeket. Felismeri és jelzi a 

fizioterápiás kezelések kontraindikációit, az orvosi segítséget igénylő állapotokat. 

 

Pályázati feltételek: 

 Érettségi / Fizioterápiás szakasszisztensi, vagy fizioterápiás asszisztensi képesítés,  

 magyar állampolgárság, egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

 

Elvárt kompetenciák:  

 határozottság, alkalmazkodó képesség, megbízhatóság. 

 

Előnyt jelentő feltételek: 

 Kórházi betegellátásban szerzett legalább 3 éves szakmai gyakorlat. 

 

Pályázatnak tartalmaznia kell: 

 Részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél, a jelentkező személyi adataival, 

elérhetőségével, 

 Végzettséget és szakirányú szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, 

 Érvényes működési nyilvántartási igazolás és érvényes kamarai tagsági igazolás, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat büntetlen előéletről,  

 Nyilatkozat, ill. hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a 

pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

 

KSZK honlapon történő megjelenés: 2017.06.27. 

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2017.07.16. 

A jelentkezés elbírálása:   2017.07.30. 
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A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A beérkező jelentkezések elbírálása folyamatosan történik. A munkakör legkorábban az elbírálást 

követően azonnal betölthető.  

 

A jelentkezést elektronikus úton:   

Molnár Beatrix ápolási igazgató nevére címezve az apig@jahndelpest.hu e-mail címre kérjük 

eljuttatni, amelyen legyen feltüntetve a munkakör megnevezése: „Fizioterápiás szakasszisztens” és 

a hivatkozási szám: 35/2017/PÁ. 

 

A felhívás megjelenési helyei: 

www.delpestikorhaz.hu 

www.meszk.hu 

www.kozigallas.gov.hu 
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