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Egészségügyi kisegítő 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1097 , Nagyvárad tér 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Egészségügyi kisegítői feladatok ellátása. Az illetékes szervezeti egységekkel 
együttműködve gondoskodik arról, hogy az osztályos leltárkészlet nyilvántartása pontos 
és naprakész legyen. Gondoskodik az osztályon használatos anyagok és eszközök 
szakszerű és biztonságos tárolásáról. Segítséget nyújt a vezetőápolónak a gyógyászati 
anyagok, tisztítószerek, irodaszerek és egyéb fogyóeszközök igénylésében. 

Illetmény és juttatások: 

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

         8 Általános, 
         büntetlen előélet és cselekvőképesség 
        



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Fényképes önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel 
         Végzettséget igazoló dokumentum másolata 
         Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
         Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a 

pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul 
         Hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy amennyiben pályázata sikertelen, annak 

kiértesítését követően a pályázati anyaga nem kerül személyes átvételre, akkor 
tudomásul veszi annak megsemmisítését 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 18. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czeglédi Éva telephelyi vezető 
ápoló nyújt, a 06 1 455 5707 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Dél-pesti Centrumkórház - Országos 

Hematológiai és Infektológiai Intézet címére történő megküldésével (1097 
Budapest, Nagyvárad tér 1. Czeglédi Éva telephelyi vezető ápoló részére 
"S.K." címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 16260-001/2019 , valamint a munkakör 
megnevezését: Egészségügyi kisegítő. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Egészségügyi kisegítői feladatok ellátása. Az illetékes szervezeti egységekkel 
együttműködve gondoskodik arról, hogy az osztályos leltárkészlet nyilvántartása pontos 
és naprakész legyen. Gondoskodik az osztályon használatos anyagok és eszközök 
szakszerű és biztonságos tárolásáról. Segítséget nyújt a vezetőápolónak a gyógyászati 
anyagok, tisztítószerek, irodaszerek és egyéb fogyóeszközök igénylésében. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.dpckorhaz.hu - 2019. október 18. 

  
  

 

 


