
 

Mátrai Gyógyintézet 

                        
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

Mátrai Gyógyintézet  
 

5 fı ápoló OKJ54  

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony id ıtartama:

határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidı 

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3233 Mátraháza, Hrsz. 7151 . 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ıi megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásban meghatározottak szerint végzi az intézetünkbe beutalt betegek 
szakszerő, az elıírásoknak megfelelı ápolását, gondozását. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:

�         Középiskola/gimnázium, ápoló OKJ54, 
�         Fekvıbeteg ellátó intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat, 
�         Magyar nyelvtudás, büntetlen elıélet, cselekvı képesség, érvényes mőködési 

nyilvántartási kártya 

A pályázat elbírálásánál el ınyt jelent:
�         Fıiskola, diplomás ápolói végzettség, 
�         Légzıszervi betegségben szenvedık kezelésében szerzett, - Legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat, 
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�         Felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások), 
�         MEDIT-COM medikai rendszer ismerete 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

�         Képzettséget igazoló okiratok, valamint érvényes mőködési nyilvántartási 
kártya másolata, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági 
(erkölcsi) bizonyítvány a büntetlen elıéletrıl, beleegyezı nyilatkozat, hogy a 
pályázat elbírálásában résztvevık a teljes pályázati anyagot megismerjék és a 
pályázat elbírálásához felhasználják. 

A munkakör betölthet ıségének id ıpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követıen azonnal betölthetı. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. augusztus 29. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lukács Károlyné, ápolási 
igazgató nyújt, a 0637/574-525 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
�         Postai úton, a pályázatnak a Mátrai Gyógyintézet címére történı 

megküldésével (3233 Mátraháza, Hrsz. 7151 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 1747-1/2016/Mu , 
valamint a munkakör megnevezését: 5 fı ápoló OKJ54. 

�         Elektronikus úton Lukács Károlyné, ápolási igazgató részére a 
igazgatas@magy.eu E-mail címen keresztül 

�         Személyesen: Lukács Károlyné, ápolási igazgató, Heves megye, 3233 
Mátraháza, Hrsz. 7151 . Mátrai Gyógyintézet, adminisztrációs épület . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság bírálja el, a kinevezésrıl a Fıigazgató dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. szeptember 1. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje: 

�         ÁEEK honlap
�         MESZK honlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:  

A munkakör határozatlan idıre szóló kinevezéssel, 4 hónapos próbaidı kikötésével 
tölthetı be. Igény esetén szolgálati elhelyezést biztosítunk. A büntetlen elıéletrıl a 
pályázatban csak nyilatkozni kell, az erkölcsi bizonyítványt felvétel esetén kell 
benyújtani. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.magy.eu honlapon 
szerezhet. 
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