Kanizsai Dorottya Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kanizsai Dorottya Kórház
Központi Laboratórium
Labor asszisztens/szakasszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Betegek fogadása, személyi adatainak valamint a beutaló adattartalmának ellenőrzése. Beteg
adatok valamint a vizsgálat kérés rögzítése az orvos informatikai rendszerben. Vizsgálati
anyag levétele, átvétele, továbbítása. Vizsgálatok végzése, műszeres analízis. Lelet kiadás.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




Középiskola/gimnázium, Klinikai laboratóriumi asszisztensi/szakasszisztensi
képesítés,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


Járóbeteg szakrendelésen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Fényképes szakmai önéletrajz;érvényes működési nyilvántartás igazolás;
MESZK tagság igazolás; végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata;
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Hozzájárulás, hogy az
elbírálásban résztvevők a pályázatot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váriné Andróczi Piroska ápolási
igazgató nyújt, a 06-93-502-093 -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/1233-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését:
Labor asszisztens/szakasszisztens.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak azokat a pályázókat hallgassa meg
személyesen, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján alkalmasnak ítél a munkakör
betöltésére.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:




www.nkkorhaz.hu - 2018. május 29.
www.aeek.hu - 2018. május 29.
www.meszk.hu - 2018. május 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhet.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2018. május 29.

