
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 

főigazgatója a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet az Intézmény 

 

Fájdalom Ambulanciájára 

 

Asszisztens 

munkakör betöltésére  

 

 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő vagy részmunkaidő (minimum napi 4 óra) 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u. 1.  

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Feladatát az érvényben lévő magasabb szintű illetve intézeti szintű vonatkozó jogszabályok és az 

intézet Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. Végzettségének - szakmai 

kompetenciájának megfelelően, a munkaköri leírása és a szakmai protokollok alapján végzi 

feladatait.  

 

Illetmény, juttatások:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, ill. megállapodás alapján. 

 

Pályázati feltételek:  

 Érettségi / Ápoló képesítés, vagy Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló képesítés, 

vagy Aneszteziológiai szakasszisztens képesítés, 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 

 a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Főiskolai, diplomás ápolói szakképesítés,  

 fájdalom ambulancián szerzett gyakorlat, 

 kórházi betegellátás, járóbeteg-szakellátás területén szerzett gyakorlat és tapasztalat, 

 felhasználó szintű MS Office ismeretek, 

 angol nyelvtudás. 

 

A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia: 

 Részletes fényképes szakmai önéletrajz, a pályázó személyi adataival és elérhetőségével, 

 Motivációs levél, 

 Képesítést igazoló okiratok másolata, 

 Érvényes működési nyilvántartási igazolást és érvényes MESZK 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 közzétételi időpontja: 2017.10.14. 

A pályázat beadási határideje: 2017.11.14. 

Az elbírálás időpontja: 2017.11.26. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  
A munkakör az eredményhirdetés után azonnal betölthető. 

 

A jelentkezést elektronikus úton:   

Molnár Beatrix ápolási igazgató részére az apig@jahndelpest.hu e-mail címre kérjük eljuttatni. 

A jelentkezési dokumentáción kérjük feltüntetni az alábbi hivatkozásokat: „Fájdalom ambulancia - 

asszisztens” megnevezés és 50/2017/PÁ. hivatkozási szám. 

 

A felhívás megjelenési helyei: 

www.delpestikorhaz.hu  

www.meszk.hu 

www.kozigallas.gov.hu 
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