Kanizsai Dorottya Kórház
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kanizsai Dorottya Kórház
Központi műtő
Műtős 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:
A Központi műtőszolgálatnál műtéti szakasszisztensi feladatok ellátása. Műtéti előkészítés,
műszerelés, ügyelet ellátása. Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának
megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani
útmutatók alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Felsőfokú képesítés, műtéti szakasszisztens. Jelentkezhet még ápolói
szakképesítéssel rendelkező személy is, aki vállalja a műtéti szakasszisztens
szakképesítés megszerzését
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, érvényes működési engedély,
MESZK kamarai tagság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






Fényképes, szakmai önéletrajz
Végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Érvényes működési nyilvántartás igazolása, MESZK tagság igazolása
Beleegyező nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők betekintési
jogáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váriné Andróczi Piroska nyújt, a 0693-502-093 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/2389-1/2019.
, valamint a munkakör megnevezését: Műtős szakasszisztens.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatásra- a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül- kizárólag azok
kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat-pályázati határidőn belülhiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat az elbírálásban résztvevők szükségesnek ítélik.
A pályázati feltételek közül csak a hatósági erkölcsi bizonyítvány hiány pótolható.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.aeek.hu - 2019. augusztus 26.
 www.nkkorhaz.hu - 2019. augusztus 26.
 www.meszk.hu - 2019. augusztus 26.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhet.
KÖZIGÁLLÁSON történő publikálás időpontja:2019. augusztus 26.

