Kanizsai Dorottya Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kanizsai Dorottya Kórház

Ápolási igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Főigazgató közvetlen irányítása mellett az intézményben végzendő egészségügyi ellátáshoz
megfelelő képzettségű, létszámú szakdolgozó biztosítása. Magas színvonalú betegellátás
megszervezése. Az ápolási tevékenység irányítása, felügyelete, a betegellátás
folyamatosságának biztosítása, szakmai összehangolása. A 43/2003. (VII. 29.) rendelet
10.§(3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, valamint az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröknek megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:








Főiskola, Egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői, szakoktatói vagy
tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél • Egészségügyi gyakorlatvezetői
képesítés• Egészségügyi (szak) menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés (ennek hiányában 5 éven belüli
megszerzése)
Vezetői - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







Előírt iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló okiratok másolata
Részletes szakmai önéletrajz
Szakmai program az ápolás szakmai terület vezetésére vonatkozóan
Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot igazoló dokumentum
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról, az elbírálásban
résztvevők részére

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Brünner Szilveszter főigazgató
nyújt, a 06-93-502-092 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kanizsai Dorottya Kórház címére történő
megküldésével (8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8. ). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: KDK/72-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Ápolási
igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 12.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Egészségügyi közlöny-várható megjelenés - 2018. február 16.
 www.aeek.hu - 2018. január 15.
 www.meszk.hu - 2018. január 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A meghirdetett munkakör a pályázat elbírálása és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara és a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének véleményezése után tölthető be.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhet.
Közigálláson történő publikálás időpontja 2018. január 15.

