A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet főigazgatója (2700 Cegléd, Törteli út 1-3.) pályázatot hirdet

Ideggyógyászati Osztály osztályvezető főorvosi állásra.
Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időtartamra, 5 évig szól
Munkavégzés helye: 2700 Cegléd, Törteli ú. 1-3.sz.
Munkakörbe tartozó, ill. a megbízással járó vezetői feladatok:
A 46 ágyas Ideggyógyászati Osztály, az EEG szakrendelés és Ideggyógyászati ambulancia vezetése, az orvosi
és szakdolgozói tevékenység irányítása, felügyelete, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, a
betegellátás folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. Az intézményben ideggyógyászati
szakorvosi teendők végzése a pályázó szakképesítése szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– orvostudományi egyetem, szakvizsga;
– legalább 10 éves ideggyógyászati szakorvosi gyakorlat;
– büntetlen előélet;
– magyar állampolgárság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– motivációs levél;
– részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
– végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolatai, továbbképzések, publikációk összefoglaló
jegyzéke;
– szakmai vezetési elképzelések;
– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata;
– érvényes MOK tagsági igazolás másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a pályázatnak Dr. Pusztai Dezső főigazgató úrnak a Toldy
Ferenc Kórház és Rendelőintézet címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Törteli ú. 1-3.sz.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2017, valamint a munkakör
megnevezését: „Osztályvezető főorvos”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: szakmai kollégium, személyes meghallgatás, helyi pályázati elbíráló
bizottság javaslata, főigazgatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15. vagy a Szakmai Kollégium illetékes tagozatának
véleményét követő 30 nap.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2017.szeptember 1-jétől betölthető.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 22.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Dr. Gyáni Éva orvosigazgatótól, az 53-310011-es
telefonszámon. (599-es mellék).

