Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Tüdőgyógyász szakorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6772 Deszk, Alkotmány utca 36.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tüdőgyógyász szakorvosi feladatok ellátása, jogszabályban meghatározott és a szakmai
kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek
alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:



Egyetem, Tüdőgyógyász szakorvosi vizsga,
büntetlen előélet és cselekvőképesség (alkalmazás esetén három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány)
 magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodása
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Egyetem, további szakvizsga megléte (pl. belgyógyászat, kardiológia, klinikai
onkológia),
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




személyi adatokat tartalmazó fényképes szakmai önéletrajz
végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
Intézmény honlapján megtalálható dátummal, aláírással ellátott adatkezelési
hozzájáruló nyilatkozat



nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat
az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik
 nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat
az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik
 Igazolás kamarai tagságról, működési engedély érvényességéről
 Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Katalin nyújt, a 06-62-571-516
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
címére történő megküldésével (6772 Deszk, Alkotmány utca 36. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/10110/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Tüdőgyógyász szakorvos.
 Elektronikus úton Juhász Katalin, részére a munkaugy@deszkikorhaz.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.deszkikorhaz.hu/
honlapon szerezhet.

