
Csornai Margit Kórház  

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

pályázatot hirdet 

ESZJTV hatálya alá tartozó munkakör Csornai Margit Kórház  

 

röntgen asszisztens  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

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: 

Képi diagnosztikai asszisztensi feladatok végrehajtása a tanulmányai során megszerzett 

kompetenciáknak megfelelően (önállóan, orvosi utasításra vagy együttműködő 

tevékenységként), adminisztratív és dokumentációs feladatok végzése  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Emelt szintű szakképesítés, röntgenasszisztens, képi diagnosztikai asszisztens,  

         Érvényes működési nyilvántartással rendelkező, büntetlen előéletű pályázók 

jelentkezését várjuk  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         hagyományos röntgen diagnosztikai, ultrahang laborban szerzett gyakorlat • 

mammográfia (szűrőközpo - - 1 év alatti szakmai tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Szakmai önéletrajza végzettséget igazoló okiratok másolata, működési 

nyilvántartásba vételi határozat másolata,MESZK tagságot igazoló dokumentum 



másolata, sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány,nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a Bíráló Bizottság tagjai 

megismerhetik. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén a 

személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat visszakéri-e a pályázó  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.  

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: 233-1/2022 , valamint a 

munkakör megnevezését: röntgen asszisztens.  

         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 19.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.margitkorhaz.hu - 2022. július 22. 

         közigállás honlapja - 2022. július 22. 

         kórház hivatalos Facebook oldala - 2022. július 22. 

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

szerezhet.  
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