
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

  
Gazdasági és Beszerzési csoport, csoportvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 , Nagyvárad tér 1.

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

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: Az egészségügyi intézmény anyag és
eszköz ellátásának szakszerű és racionális biztosítása a megadott keretek között, a
raktár optimális készletének biztosítása a vonatkozó jogszabályok és a belső
szabályzatok alapján. Az intézmény működéséhez szükséges eszközök- és anyagok
beszerzésének, folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása; • A beszerzési csoport
munkájának szakmai felügyelete, koordinálása, támogatása és hatékony irányítása; • A
szállítói szerződések naprakész nyilvántartása; • Rendszeres és eseti adatszolgáltatás,
jelentés, beszámolók készítése; • Éves anyag és eszközszükséglet figyelembevételével
a költségvetési tervhez kapcsolódóan adatgyűjtés, tervadat szolgáltatás, valamint
ténylegesen felhasznált keretekről adatgyűjtés, adatszolgáltatás; • Anyag és
eszközrendelés koordinálása; • Piackutatás, árajánlatok bekérése, összeállításának
irányítása, döntés-előkészítés irányítása.

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 az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szakirányú képesítés,
•         Felhasználó szintű számítógépes ismeret MS Office ( irodai alkalmazások)



•         Legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
•         Vezetői tapasztalat
•         jó kommunikációs készség
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Egészségügyi intézménynél szerzett szakmai tapasztalat
•         CT-EcoSTAT program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel
•         Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata
•         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

•         Pályázat elnyerése esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász István gazdálkodási
osztályvezető nyújt, a 06-1/455-5700/1331 mellék -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. Falcsikné Turcsányi Tünde gazdasági igazgató
"s.k." címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2903-008/2022 , valamint a beosztás
megnevezését: Gazdasági és Beszerzési csoport, csoportvezető.

vagy
•         Elektronikus úton Gorácz Krisztina humánpolitikai előadó 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: 2022. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Intézmény honlapja - 2022. augusztus 1.
•         kozigallas.hu - 2022. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:



2021.03.01-től egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő alkalmazás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dpckorhaz.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

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.
 

 

Nyomtatás


