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Nógrád Megyei Ezüstfenyő Idősek Otthona

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

pályázatot hirdet

Nógrág Megyei Ezüstfenyő Idősek Otthona 
Egészségügyi gondozási csoport

  
orvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24.

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

A Nógrád Megyei Ezüstfenyő Idősek Otthonában élő ellátottak körében elvégzi a házi orvosi teendőket

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Házi orvostan,
•         1 év alatti szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Erkölcsi bizonyítvány,végzettséget igazoló okiratok,Önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         5 év feletti szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bereczné Kelemen Éva nyújt, a 03-32/350-686 -os
telefonszámon.
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A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Ezüstfenyő Idősek Otthona címére történő

megküldésével (3078 Bátonyterenye, Makarenkó út 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 91203-H/34-2/2021 , valamint a munkakör
megnevezését: orvos.

•         Elektronikus úton Bereczné Kelemen Éva részére a igazgato@ezustfenyootthon.hu E-mail címen
keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot,hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek minősítse

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


