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Budapest, Maglódi út 89-91.
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Az alábbi pozíciókra várunk jelentkezőket: Monori
szakrendelőbe:
szakma

heti óra

megjegyzés

Belgyógyász szakorvos

30 (40)

Teljes munkaidő, napi 6 óra rendelés

Szülész-nőgyógyász szakorvos

30 (40)

Teljes munkaidő, napi 6 óra rendelés

Fül-orr-gégész szakorvos

15

Reumatológus szakorvos

15

Radiológus szakorvos

Audiológus előnyben!

30 (40)

Teljes munkaidő, napi 6 óra rendelés, UH is!

Gyömrői szakrendelőbe:
szakma

heti óra

Bőrgyógyász szakorvos

15

Reumatológus szakorvos

30 (40)

Szülész-nőgyógyász szakorvos

18

Általános UH diagnosztika

12

Radiológus szakorvos

megjegyzés

Teljes munkaidő, napi 6 óra rendelés

Radiológus szakorvos

30 (40)

Teljes munkaidő, napi 6 óra rendelés

Az állásokat elsősorban eü.szolgálati jogviszonyban lehet betölteni, a vezetői jóváhagyást követően.
Személyes közreműködés (vállalkozó) esetén:
a szerződés megkötéséhez az OKFŐ - legfeljebb 18 hónapra szóló - engedélye is szükséges,
a vállalkozói díj nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet a feladatot
eü.szolg.jogviszonyban ellátó szakorvos részére fizetnénk ki!
Érdeklődni, jelentkezni a fejlécben megadott elérhetőségeken lehet!
Monor, 2021. november 18
dr Csernus Zoltán s.k.
rendelőintézet vezető főorvos

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
1106 Budapest, Maglódi út 89-91.
Főigazgató: Dr. Stubnya Gusztáv
Tel: [36-1] 432-7515
Fax: [36-1] 432-7774
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Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
(monori szakrendelő) pályázatot
hirdet

Gondnok
munkakör betöltésére.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes
munkaidő
A munkavégzés helye:
2200, Monor Balassa Bálint u. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Rendelőintézet nyitása-zárása, nyitás után és zárás előtt az épület ellenőrzése, portaszolgálat ellátása,
hulladékok osztályokról történő leszállítása, dokumentálása, elszállíttatása, a Rendelőintézet külső
környezetének tisztántartása, rendben tartása, kertészeti munkák végzése, intézkedés a karbantartások,
javítások teljesítésére.
Illetmény és juttatások:
Illetmény és juttatások: A 2020. évi C. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. alapján. A
hatályos egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései és végrehajtásáról
szóló 528/2020. (XI.28.) korm.rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) korm.rendelet az
irányadók. Valamint versenyképes fizetés megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:

•

Középiskola/gimnázium

•
•

büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•
•

Karbantartási, épületüzemeltetési tapasztalat
Egészségügyben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•
•
•
•

személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata
hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék
alkalmazás esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: betöltésig folyamatos.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Borgulya Istvánné vezető asszisztens borgulya.istvanne@bajcsy.hu , valamint
Bársonyi Gábor gondnokságvezető részére a gondnok@bajcsy.hu e-mail címeken keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jelentkezők meghallgatása és az elbírálás folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást követően
azonnal betölthető.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•
•

www.kozigallas.gov.hu
www.bajcsy.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A foglalkoztatás egészségügyi szolgálati jogviszonyban történik, 4 hónapos próbaidő kikötésével.

