
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet főigazgatója a "Közalkalmazottak jogállásáról 

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

 

BELGYÓGYÁSZ, GASZTROENTEROLÓGIA, KARDIOLÓGIA, DIABETOLÓGIA 

szakos 

 

REZIDENS 

munkakör betöltésére 

 

KIEMELT JUTTATÁSOKKAL 

 

 

A belépő rezidensek munkáltatója: Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 

Kijelölt Elsődleges Képzőhely: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 

 

Jogviszony időtartama: A szakképzés teljes idejére szóló határozott idejű közalkalmazotti 

jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u. 1. (mint Elsődleges képzőhely) 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri 

leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. A fekvő és járó-betegellátás 

orvosi feladatainak elvégzése, a betegek kivizsgálása és gyógyítása szakorvos irányítása mellett 

történik. 

 

Az illetményre vonatkozó információk: 

Illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, valamint a, 

162/2015.(VI.30.) Kormányrendelet, valamint kiemelt juttatások alapján. 

 

Pályázati feltétel: 

 Egyetem - orvosi diploma 

 

A pályázó dokumentáció tartalma: 

 Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, 

 képesítést igazoló okirat másolata, 

 orvosi alapnyilvántartási igazolás és érvényes működési engedély (vagy igazolás annak 

igényléséről), 

 érvényes MOK tagsági igazolás (vagy igazolás annak igényléséről), 

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

 nyilatkozat, illetve hozzájárulás arra vonatkozóan, hogy a jelentkező dokumentációját az 

elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

 

 



 

 

A pályázati felhívás KSZK közzétételi időpontja: 2018.02.05. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018.04.30-ig folyamatos 

A pályázatok elbírálási határideje: 2018.05.31-ig folyamatos 

 

A pályázatok benyújtásának módja elektronikus úton: 

A jelentkezéseket a orvos@jahndelpest.hu e-mail címre, Dr. Dobosi Zsolt orvosigazgató részére 

kérjük eljuttatni. A pályázati dokumentáción kérjük feltüntetni az azonosító számot: 6/2018/PÁ., 

valamint a pozíció megjelölését: Rezidens orvos - választott szak feltüntetésével. 

 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: 
Az ÁEEK-nál a közalkalmazotti jogviszony megkötését, továbbá a szakképzést irányító 

Egyetemnél a szakképzési jogviszony elindítását követően a munkakör azonnal betölthető. 

 

Az elbírálásra vonatkozó információk: 

A jelentkezők meghallgatása folyamatosan történik, és Bíráló Bizottság végzi. Intézményünk a 

nyertes pályázóval közösen Szándéknyilatkozatot nyújt be az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 

részére a támogatott rezidensi álláshely elnyerése érdekében, az egészségügyi felsőfokú szakirányú 

szakképzési rendszerről szóló 122/2009 (VI.12.) Korm. rendelet, és a 162/2015. (VI. 30.) Korm. 

rendelet alapján. 

 

Az osztályok működéséről bővebben a kórház honlapján a www.delpestikorhaz.hu oldalon 

tájékozódhat. 

Ajánljuk továbbá szíves figyelmükbe a Kórház facebook oldalát: 

wwww.facebook.com/delpestikorhaz/ 

mailto:orvos@jahndelpest.hu
http://www.delpestikorhaz.hu/

