A MÁTRAI GYÓGYINTÉZET
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet

TÜDŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Mátraháza
A munkakörbe tartozó feladatok: Az intézet gyógyító munkájában való részvétel. Aktívan
részt vesz a bronchológiai, valamint az intervenciós bronchológiai team munkájában.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, további részletek
egyeztetése személyesen történik.
Pályázati feltételek:
• Egyetem, tüdőgyógyász szakvizsga
• Orvosi diploma megléte, tüdőgyógyász szakvizsga előtt állok jelentkezését is várjuk
• Magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Bronchológiai jártasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• OONY-ba történt felvétel igazolása, végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolatban, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, beleegyező nyilatkozat a
pályázat megismeréséhez a bíráló bizottság részére.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: Egészségügyi Közlöny megjelenése utáni 30 nap

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Urbán László PhD. főigazgató
főorvos nyújt, a +36-37/574-505 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történő megküldésével (3200
Gyöngyös, Hrsz. 7151). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
Tüdőgyógyász szakorvos.
A pályázati anyag megküldhető elektronikus úton a foigazgato@magy.eu e-mail címen
keresztül vagy személyesen is benyújtható Dr. Urbán László PhD. főigazgató főorvos,
Mátraháza, Hrsz. 7151. Mátrai Gyógyintézet, adminisztrációs épületben, időpont egyeztetés
után.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat bírálóbizottság bírálja el, a pályázók közül kiválasztottakkal, előzetes telefonos
egyeztetést követően, szóbeli konzultációt tartunk. A kinevezésről az intézmény főigazgatója
dönt.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
KIEMELT BÉREZÉS! A munkakör az elbírálást követően, négy hónapos próbaidő kikötésével
azonnal betölthető. Igény esetén szolgálati elhelyezést, vagy szolgálati lakást tudunk
biztosítani. A pályázathoz csatolni kell fényképes szakmai önéletrajzot, a végzettségeket
igazoló dokumentumok egyszerű másolatait, nyilatkozatot a büntetlen előéletről (a 3
hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet tanúsító erkölcsi bizonyítványt felvétel esetén kell
benyújtani), beleegyező nyilatkozatot, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes
pályázati anyagot megismerjék és a pályázat elbírálásához felhasználják. A munkakörrel
kapcsolatos további információt Dr. Urbán László PhD főigazgató főorvos nyújt
munkanapokon 9 -14 óra között a 06-37/574-505-ös telefonszámon.

