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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

CSORNAI MARGIT KÓRHÁZ

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

BELGYÓGYÁSZ SZAKORVOS (egészségügyi szolgálati jogviszony)
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Szakorvosi munkakörben belgyógyász szakorvosi 
feladatok ellátása és ügyeletben való részvétel a kórház fekvőbeteg osztályain.

Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Csorna

Álláshirdető szervezet bemutatása: Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni út 64. A 
pályázat benyújtásának módja: 1./ postai úton. 2./elektronikusan:titkarsag@margitkorhaz.hu; 
vagy személyesen: Dr.Winiczai Zoltán főigazgató részére.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A munkaszerződés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel. A pályázat 
részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, érvényes működési nyilvántartás igazolása, MOK tagság igazolása,Nyilatkozat arról, 
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat, 
melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot 
megismerjék.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

Elvárt végzettség/képesítés:

- Felsőfokú mesterképzés / osztatlan képzés (egyetemi), Egészségügy, 
m.n.s., belgyógyász szakvizsga
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Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Döntési képesség (alap)

- Együttműködés (alap)

- Kommunikációs készség (alap)

- Konfliktus-kezelés (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.02.10. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A beérkezett pályázatokról Bíráló Bizottság dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.20. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.margitkorhaz.hu; Csornai Margit 
Kórház facebook oldala

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.02.21.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.01.24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


