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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 
Gazdálkodási Osztály

 
leltárellenőrzési csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

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

• Leltározási Csoport szakmai irányítása, feladatok elosztása, ellenőrzése.• A leltározás
és selejtezés intézeti szintű lebonyolításának összefogása.• Intézeti leltározási és
selejtezési ütemterv készítése.• Közreműködik a leltározás és selejtezés
lebonyolításában, ellenőrzi a leltározással és selejtezéssel összefüggő
dokumentációkat ,• Feladata a leltározással és selejtezéssel összefüggő számítás és
értékelés helyességének vizsgálata. • A leltár befejezése után a leltárfelvétel
teljeskörűségének ellenőrzése.• Közreműködik a szakterületet érintő szabályzatok
összeállításában, aktualizálásában, adatszolgáltatások elkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és végrehajtásáról szóló 528/2020.
(XI.28.)Korm. rendelet és OKFŐ utasításai, valamint a 256/2013. (VII.05.) Korm.
rendelet az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, szakirányú végzettség,
•         felhasználó szintű MS Office ( irodai alkalmazások)
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•         legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
•         Kötelező védettségi igazolás
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Egészségügyi intézménynél szerzett több éves szakmai gyakorlat
•         CT-EcoSTAT program ismerete
•         Megbízhatóság, pontosság, önálló, igényes munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel
•         Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata
•         Covid oltást igazoló dokumentum
•         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 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. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Iszály Noémi gazdálkodási
osztályvezető nyújt, a 06-1/455-5700/1331 -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. Némethné Papp Katalin gazdasági igazgató "s.k."
címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 7399-003/2021 , valamint a munkakör megnevezését:
leltárellenőrzési csoportvezető.

•         Elektronikus úton Gorácz Krisztina részére a humanpolitika@dpckorhaz.hu E-
mail 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. október 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Intézmény honlapja - 2021. szeptember 1.
•         kozigallas.hu - 2021. szeptember 3.
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A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dpckorhaz.hu
honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


