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
Műszaki Osztály

épületgépész vagy villamosmérnök
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1097 , Albert Flórián út 5-7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
− Gondoskodik az Intézet részére szükséges villamos energiahordozóról, azokat
nyilvántartásba veszi és intézi a szerződéskötéseket. − Részt vesz az Intézet
energetikai beszámolójának elkészítésében. − Villamos szakági oldalon gondoskodik
az Intézet folyamatos üzembiztonságának fenntartásáról, szervezi a szükséges javítási
és karbantartási munkákat. − Részt vesz az Intézet rövid-közép és hosszú távú
energetikai tervének kidolgozásában, jóváhagyás után ellenőrzi annak végrehajtását. −
Közreműködik
a
fejlesztési
tervek
kidolgozásában.
−
Az
Intézet
energiagazdálkodásában
érvényesíti
a
gazdaságossági
és
takarékossági
szempontokat. − Ellenőrzi a gazdaságos energia-felhasználással (fogyasztás, eladás)
kapcsolatos költségek alakulását, a beérkező számlákat, azokat nyilvántartja.
−Közreműködik az energiagazdálkodással kapcsolatos hatósági, felügyeleti vizsgálatok
és ellenőrzések lebonyolításában. − Feladata az energiagazdálkodással kapcsolatos
jogszabályok érvényesítése, változásaik figyelemmel kísérése és a szükséges
intézkedések megtétele, illetve javaslat kidolgozása. − Feladata az osztály szervezeti
és működési szabályzatában megjelölt dokumentációk és jelentések vezetése,
nyilvántartása, valamint megőrzése. − további feladatok a munkaköri leírásban foglaltak
szerint
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, vagy szakirányú egyetemi végzettség,
Legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat

•
•
•

Gyakorlott, magabiztos informatikai ismeretek (MS Office, Outlook, Complex
jogtár)
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetemi diploma
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel
Végzettséget/ képzettséget igazoló dokumentumok 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 munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.
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. Csigó Péter gazdasági igazgató műszaki
helyettesének "s.k." címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 14731-003/2022 , valamint a
munkakör megnevezését: épületgépész vagy villamosmérnök.
vagy
• Elektronikus úton Csigó Péter gazdasági igazgató műszaki helyettese részére
a muszig@dpckorhaz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 13 napon belül - a pályázati bizottság
véleményét figyelembe véve- a gazdasági igazgató műszaki helyettese javaslatot tesz
a gazdasági igazgató felé a felvételre. 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: 2023. január 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•
•

Intézmény honlapja - 2022. november 18.
kozigallas.hu - 2022. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
2021.03.01-től egészségügyi szolgálati jogviszonyban történő alkalmazás.
A munkáltatóval kapcsolatban
honlapon szerezhet.
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www.dpckorhaz.hu

