
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

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

pályázatot hirdet az Intézmény 

 

Humánpolitikai és Munkaügyi Osztályán 

 

1 fő munkaügyi és bérügyi előadó 
  

munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:  

 

Teljes munkaidő  

 

A munkavégzés helye: 

 

1204 Budapest, Köves utca 1.  

 

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

 

A közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő munkaügyi, társadalombiztosítási és 

bérszámfejtési feladatok teljes körű ellátása. A közalkalmazottak be- és kiléptetése; kinevezés 

módosítások, átsorolások elkészítése; személyügyi nyilvántartás vezetése; havi távollétek, 

mozgóbérek, egyéb juttatások számfejtése; kapcsolattartás a közalkalmazottakkal, valamint az 

illetményszámfejtő szervezettel (Magyar Államkincstár). 

 

Illetmény, juttatások: 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény, valamint külön megállapodás rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 

 Középiskolai végzettség, és szakirányú szakképesítés (az alább felsorolt 

szakképesítések valamelyike: felsőfokú bérügyintéző, felsőfokú munkaügyi, felsőfokú 

személyzeti, felsőfokú személyügyi, felsőfokú társadalombiztosítási, középfokú 

munkaügyi, középfokú személyügyi, középfokú társadalombiztosítási szakképesítés), 

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Microsoft Office – Word, Excel);  

 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

 Egészségügyi intézményben szerzett tapasztalat, 

 A JDolBer és a KIRA rendszer ismerete.  



 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 Részletes fényképes szakmai önéletrajz  

 Iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata  

 Nyilatkozat büntetlen előéletről, vagy az erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről  

 Nyilatkozatot, ill. hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati 

dokumentációját a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik  

 

Közigállás közzététel időpontja:   2017. július 29. 

A pályázatok benyújtásának határideje:  2017. augusztus 13. 

A pályázat elbírálásának időpontja:  2017. augusztus 31. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 

Elektronikus úton Hergyán Péter osztályvezető részére a munkaugy@jahndelpest.hu e-mail 

címen keresztül. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázók meghallgatását ad hoc bíráló bizottság végzi. A 

pályázók bizottsági meghallgatásának feltétele a pályázati kiírásban meghatározott 

feltételeknek való maradéktalan megfelelés, valamint hiánytalan pályázati dokumentáció 

megléte.  

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
 

Az e-mail tárgyában kérjük pályázó nevét, a pályázat azonosítószámát: 37/2017/PÁ., valamint 

a pozíció megnevezését „munkaügyi és bérügyi előadó” megjelölni. 

 

A pályázat közzétételének helye:  

 

www.kozigallas.gov.hu 

www.delpestikorhaz.hu 

www.profession.hu  
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