
Csornai Margit Kórház  
pályázatot hirdet 

ESZJTV hatálya alá tartozó munkakör Csornai Margit Kórház  

 

Epidemiológiai szakápoló  

munkakör betöltésére.  

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Soproni út 64.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A betegellátó egységekben folyó infekciókontroll tevékenységek felügyelete, előírt higiénés 

rendszabályok betartásának ellenőrzése. A mikrobiológiai és aktív surveillance programokban 

való aktív részvétel, kötelező jelentések elvégzése. A higiénés problémák jogszabályoknak 

megfelelő megoldása.  

Illetmény és juttatások: 

Pályázati feltételek: 

         Emelt szintű szakképesítés, epidemiológiai szakápoló,  

   Érvényes működési nyilvántartással rendelkező, büntetlen előéletű pályázók 

jelentkezését várjuk  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Fekvőbeteg gyógyintézeti, kórházhigiénés területen szerzett szakmai tapasztalat - 

1 év alatti szakmai tapasztalat,  

         Jó problémamegoldó képesség és kommunikációs készség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajz, Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata , 3 

hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány , Érvényes működési 

nyilvántartás igazolása ,MESZK kamarai tagság igazolása , Nyilatkozat arról, hogy 

a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul, Nyilatkozat, melyben 

hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot 

megismerhetik  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 29.  



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orbán Gyöngyi nyújt, a 0696/590-502 

-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Csornai Margit Kórház címére történő 

megküldésével (9300 Csorna, Soproni út 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 245-1/2022 , valamint a 

munkakör megnevezését: Epidemiológiai szakápoló.  

         Elektronikus úton Orbán Gyöngyi részére a titkarsag@margitkorhaz.hu E-mail 

címen keresztül  

         Személyesen: Orbán Gyöngyi, Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, 

Soproni út 64. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Bíráló Bizottság dönt a beérkezett pályázatokról.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.margitkorhaz.hu - 2022. augusztus 3. 

         közigállás honlapja - 2022. augusztus 3. 

         kórház hivatalos Facebook oldala - 2022. augusztus 3. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A foglalkoztatás a közalkalmazotti törvény helyett az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

szóló 2020. évi C. tv. szerinti határozatlan idejű, teljes munkaidős egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban történik.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.margitkorhaz.hu honlapon 

szerezhet.  
  
 


