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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 

 és a 20/B §-a alapján pályázatot hirdet az Intézmény 

 

Anyaggazdálkodási Osztályán  

 

Anyaggazdálkodó 
 munkakör betöltésére,  

osztályvezető helyettesi és anyaggazdálkodó csoportvezetői feladatok ellátására 

 

 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves utca 1. 

 

A munkakörbe tartozó lényegesebb feladatok: 
Az érvényes jogszabályoknak, illetve az Intézeti belső szabályozásoknak, valamint a munkaköri 

leírásának megfelelően részt vesz az osztály munkatársainak, munkafolyamatainak irányításában. 

Közreműködik, megszervezi és felügyeli az anyagbeszerzési anyaggazdálkodási 

munkafolyamatokat, a raktárak működtetését, az áruk átvételét – kiadásának rendjét, selejtezéseket, 

továbbá az osztály működéséhez szükséges bizonylati / gépi nyilvántartási rendszer működtetését. 

Kapcsolatot tart a beszállítókkal, az igénylő osztályokkal. árajánlatok kérése; megrendelések 

készítése; számlák ellenőrzése. Az osztályvezető távolléte esetében helyettesíti, továbbá az 

anyaggazdálkodási csoport munkáját irányítja. 

 

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

XXXIII. törvény rendelkezései, illetve megállapodás alapján. 

                         

Pályázati feltételek: 
 Középfokú iskolai végzettség,  

 Felhasználói szintű számítógépes ismeretek, (MS Office)  

 Büntetlen előélet. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 Felsőfokú logisztikai vagy közgazdasági egyetemi vagy főiskolai végzettség 

 Felsőfokú OKJ keretében szerzett anyaggazdálkodói/raktárgazdálkodói/logisztikai 

végzettség 

 Egészségügyben szerzett tapasztalat, 

 CT EcoStat rendszer felhasználó tapasztalat 

 Közbeszerzési ismeretek 

 A munkakörben eltöltött legalább 3 éves munkatapasztalat. 

 

Elvárt kompetenciák: 
 Csapatban való munkavégzés,  

 Szervezőkészség,  

 Gyors és pontos munkavégzés,  

 Jó problémamegoldó képesség,  

 Terhelhetőség,  

 Udvarias magatartás. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 Részletes szakmai önéletrajz a pályázó adataival, elérhetőségeivel  

 Iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,  

 Nyilatkozat büntetlen előéletről.  

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati dokumentációját az elbírálásban résztvevő 

személyek megismerhetik,  

 

A pályázat közzétételének időpontja: 2017.07.31. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017.08.15. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.08.31. 

 

A pályázat benyújtásának módja:  
elektronikus úton Suhajda Márta anyaggazdálkodási osztályvezető részére a 

humanpolitika@jahndelpest.hu e-mail címen keresztül. A pályázati dokumentáción kérjük 

feltüntetni az azonosító számot: 42/2017/PÁ. és a munkakör megnevezést: anyaggazdálkodó – 

osztályvezetői és anyaggazdálkodó csoportvezetői feladatok ellátására. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkező pályázatok elbírálása folyamatosan történik. A munkakör legkorábban a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető.  

 

A felhívás megjelenési helyei: 

www.delpestikorhaz.hu 

www.kozigallas.gov.hu 
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