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Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
Belső Ellenőrök

belső ellenőr
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A belsőellenőrök feladat- és hatáskörébe tartozó belső ellenőri feladatok ellátása. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§, valamint a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott
ellenőrzés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•

Felsőfokú képesítés, Főiskola vagy egyetem (22/2019, (XII. 23.) PM rendelet
szerinti iskolai végzettség),
Az Áht.70.§ (4) bekezdésében meghatározott engedély megléte vagy a
nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
felhasználó szintű számítógépes ismeret MS Office ( irodai alkalmazások)
Nyilatkozik arról, hogy tudomása szerint nem áll fenn a költségvetési szervek
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet szerinti összeférhetetlenség.
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egészségügyben szerzett tapasztalat
•
Több éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi, számviteli területen szerzett
szakmai gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•

•

•
•

Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel
Végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok másolata, továbbá a belső
ellenőrzési tevékenység végzésére jogosító engedély vagy a nyilvántartásba
vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum másolata, ÁBPE I. vizsga ill.
ÁPBE II. képzésben való részvétel igazolása
Pályázat elnyerése esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a belső
ellenőrzés körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való
eltiltás hatálya alatt.
Pályázó beleegyező nyilatkozata, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a
pályázati anyagát megismerhetik, személyes adatainak kezeléséhez
hozzájárul
Hozzájárulási nyilatkozat arról, hogy sikertelen pályázat esetén, amennyiben
az erre vonatkozó kiértesítést követően 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: 2021. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orosz-Kecskés Mária belső
ellenőr nyújt, a 06-30/963-1118 -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. Dr. Vályi-Nagy István Főigazgató 'S.K.' ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
3616-002/2021 , valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.
• Elektronikus úton Gorácz Krisztina részére a humanpolitika@dpckorhaz.hu Email címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jelentkezők meghallgatása és a pályázatok elbírálása folyamatosan történik, a
munkakör azt követően azonnal betölthető. Sikertelen pályázat esetén az értesítést
követően 15 napon belül a pályázat átvehető a Bérszámfejtési Munkaügyi és
Humánpolitikai Osztályon, ezt követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Intézmény honlapja - 2021. április 19.
kozigallas.hu - 2021. április 20.
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
2021.03.01-től Egészségügyi Szolgálati jogviszonyban történő alkalmazás és bérezés
az 528/2020 (XI.28.) kormányrendelet alapján.

Nyomtatás
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