Szendrő Város Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
I. Háziorvosi Rendelő
háziorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Rákóczi út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Háziorvosi felnőtt körzet háziorvosi teendőinek ellátása, a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó
központi ügyeletben való részvétel. Vállalkozási forma esetén szerződés megkötése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Vállalkozási forma esetén megegyezés szerint.
Szolgálati lakás biztosított. A tartósan betöltetlen körzet közé tartozik az I. háziorvosi körzet.
Pályázati feltételek:
Egyetem, Háziorvos, a 2000. évi II. törvényben a 313/2011. (XII.23) Korm.
rendeletben és a 4/2000. EÜM rendeletben előírt képesítési és egyéb feltételek
megléte,
B kategóriás jogosítvány,
büntetlen előélet
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Diploma másolata,szakképesítést tanúsító okiratok másolata
Szakmai önéletrajz
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat
Nyilatkozat, hogy a benyújtott pályázatban szereplő adatokat a pályázati eljárásban
résztvevők megismerhetik.
Nyilatkozat, hogy a benyújtott pályázatát a képviselőtestület nyílt, vagy zárt ülésen
tárgyalja
Érvényes orvosi nyilvántartásról igazolás
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Istenes Ibolya nyújt, a 06-48/560506-113. mell. -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Szendrő Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (3752 Szendrő, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/MÜ/107/2020. , valamint a
munkakör megnevezését: háziorvos.
Elektronikus úton Dr. Istenes Ibolya részére a jegyzo@szendro.hu E-mail címen
keresztül
Személyesen: Dr. Istenes Ibolya Jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752
Szendrő, Hősök tere 1.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Képviselőtestület dönt a benyújtott pályázatokról a Pénzügyi és Ügyreni Bizottság
véleményének figyelembe vételével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Szendrő Város Honlapja
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szendro.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. március 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató
által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.
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