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OROSHÁZI KÓRHÁZ
Egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés EFOP-1.10.2-17 pályázat alapján
2017. szeptember hónaptól az alábbi betöltendő állásokra várja munkatársak jelentkezését.

Pszichológus
az alábbi szakképzettséggel:
 Egyetem, pszichológus végzettség
Feladata:
egészségügyben dolgozók pszichés segítése, a burn-out elleni küzdelemben való
segítségnyújtás.

Gyászterapeuta (részmunkaidő)
az alábbi képzettséggel:
- A gyász lélektana és a gyászolók segítése képzés
- Gyászcsoportok vezetésének gyakorlata képzés
Feladata: A gyászterápia tanácsadás, melynek célja a gyászfolyamat facilitálása, segíti a
fájdalommal való szembenézést, a valóság elfogadását, a megfelelő alkalmazkodást.

Egészségügyi gyakorlatvezető
az alábbi szakképzettséggel:
 Középiskola/gimnázium, Egészségügyi szakdolgozói végzettség
 Egészségügyi gyakorlati oktatói végzettség
 Alapszintű MS Office (irodai alkalmazások
Feladata:
 Az Intézet által koordinált ápoló képzésben részt vevő tanulók irányítása.
 Gyakorlati munkaprogramot állít össze.
 A szakképzéssel kapcsolatok dokumentumok napra kész vezetése

 tanulók értékelése
 A szakmai vizsgára történő felkészítés.
 Kapcsolat tartása az ápolási igazgatóval, az iparkamara képviselőivel, a szakképző iskola
szakképzésért felelős munkatársával, a kórház vezető ápolóival.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű (30 hónap)
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, részmunkaidő lehetséges
A munkavégzés helye: Orosházi Kórház
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései, valamint az EFOP-1.10.2-17
pályázatban foglaltak az irányadók
Pályázati feltételek:
Büntetlen előélet,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Szakmai gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Motivációs levél, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolatai.
Nyilatkozat a pályázat nyertes elbírálása esetén erkölcsi bizonyítvány bemutatásáról.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör az Intézet által beadott sikeres pályázat esetén legkorábban 2017. szeptember 1.
napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja : levélben
Postai úton : Orosházi Kórház, Könd u. 59.
Személyesen : Igazgatói Titkárság,
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.
Bővebb információ : Komjátiné Csáki Éva HR és munkaügyi ov. (68/ 411-166/303)
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu., publikálás
időpontja : 2017. május 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.ohk.hu honlap

