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OROSHÁZI KÓRHÁZ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
orvos igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Vezetői megbízás : határozott időre szóló, 2020. december 31.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Munkavégzés helye : 5900 Orosháza, Könd u. 59.
Munkakörébe tartozó, illetve vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az orvosigazgató feladatkörébe tartozik – a főigazgató közvetlen irányítása mellett –
a gyógyintézetben nyújtott orvosi és intézeti gyógyszerészi tevékenység felügyelete
és a tevékenységek összehangolása, ennek keretében különösen:
 az egészségügyi dokumentáció vezetése szabályszerűségének biztosítása és
felügyelete
 az ügyeleti tevékenység biztosítása és felügyelete
 a betegjogok érvényesülésének folyamatos figyelemmel kísérése
 a betegek által bejelentett panaszok kivizsgálásában való közreműködés
 a betegjogi képviselővel való kapcsolattartás
 az egészségügyi hatósági rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése
 a házirend rendelkezései végrehajtásának ellenőrzése
 a gyógyintézet higiénés rendjének biztosítása és felügyelete
 a gyógyintézetben nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos minőségellenőrzése
 a gyógyintézetben orvosi, gyógyszerészi munkakörben foglalkoztatott
egészségügyi dolgozók továbbképzésének biztosítása és felügyelete, valamint
 a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott további feladatok
ellátása.
Pályázati feltételek:
 Orvostudományi egyetemi végzettség
 Szakorvosi képesítés
 öt év gyakorló orvosi tevékenység
 Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy
egészségügyi (szak)menedzseri képesítés, vagy egészségügyi menedzsment
szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés, vagy jogi szakokleveles
orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés
 legalább hároméves vezetői gyakorlat



Büntetlen előélet

Pályázat részeként benyújtandó iratok:
 Az Intézet vezetésével kapcsolatos szakmai program, vezetői elképzeléseinek
ismertetése
 Szakmai önéletrajz
 Végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata
 Érvényes kamarai tagság igazolása
 Érvényes működési nyilvántartás igazolása
 Hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.
 Nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén a munkaszerződés
megkötésekor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be
Illetmény és juttatások: A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
Törvény rendelkezései irányadók, illetve megegyezés alapján.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. január 15.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a benyújtási határidő után az intézményi pályázati bizottság
véleményét követően, a vélemények figyelembevételével a főigazgató bírálja el és
dönt, hogy élni kíván-e kinevezési jogával.
Beérkezési határidő: 2018. december 28.
Elbírálási határidő: 2019. január 11.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat az intézet főigazgatójához Dr. Duray Gergőhöz kell benyújtani, a
megpályázni kívánt beosztás megnevezéssel.
Személyesen vagy postai úton: 5900 Orosháza, Könd u. 59.
Munkáltatóval kapcsolatos további információ : www.ohk.hu
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közszolgálati állásportálján történő közzététel
napja: 2018. november 13. (www.kozigallas.gov.hu)
További közzétételek helye : www.ohk.hu
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