
 

 

Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, mint 

irányító kórház a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet tagkórházába 

pályázatot hirdet  

Műszaki Osztály  

műszaki osztályvezető 
beosztás betöltésére 

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:  

• határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

• teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

• 1106 Budapest, Maglódi út 89-91. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 

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

• A műszaki osztály részére meghatározott feladatokat elvégezteti, irányítja és folyamatosan ellenőrzi 

az osztály dolgozóinak munkáját, a feltárt hiányosságokat jelenti felettesének.  

• Felügyeli és koordinálja az osztály munkavégzését a szabályzatokban leírtak szerint. Feladata a 

műszaki osztály munkáinak közvetlen és operatív irányítása, a dolgozók munkaköri leírásaiban 

foglalt feladatainak kiadása és ellenőrzése.  

• Évente a jóváhagyott költségvetés alapján elkészíti a műszaki tevékenységgel összefüggő kiadásokra 

vonatkozóan, havi bontásban az éves likviditási tervet. 

• A vezetése alá tartozó terület fejlesztése, hatékonyságának emelése érdekében a munkaszervezésben 

rejlő, továbbá bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségeket feltárja és javaslatot tesz munkáltatói 

jogkör gyakorlójának. 

• Biztosítja az osztály hatáskörébe tartozó felújítási, beruházási munkák előkészítését, lebonyolítását. 

• Közbeszerzési eljárás során a műszaki specifikációt kidolgozza, meghatározza, a közbeszerzési 

szakma iránymutatása alapján.   

 

Illetmény és juttatások: 

• Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. 

évi C. törvény az irányadó.  

Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú képesítés /építészmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök/, 

• Építész, vagy bármely műszaki ellenőri szakmagyakorlási jogosultság 

• Legalább 5 éves szakmai, 2 éves üzemeltetési tapasztalat, 

• Gyakorlott szintű, magabiztos informatikai ismeretek (MS Office, Outlook, Terc Költségvetés 

készítő program) 

• Önálló és precíz munkavégzés 

• Agilis és határozott fellépés 

• Magyar állampolgárság, 



• Büntetlen előélet és cselekvőképesség 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Egyetemi diploma 

• Egészségügyben, egészségügyi területen szerzett üzemeltetési munkatapasztalat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Részletes fényképes szakmai önéletrajz a pályázó elérhetőségeivel 

• Képzettséget/ végzettséget igazoló dokumentum másolata 

• Pályázat elnyerése esetén 90 napnál 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 személyesátvételre, akkor tudomásul veszi annak 

megsemmisítését 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

• A beosztás azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.10. 

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 műszaki és üzemeltetési 

igazgatónak "s.k." címezve). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 3213-001/2023, valamint a munkakör megnevezését: BZSK műszaki osztályvezető  

vagy 

• Elektronikus úton Csigó Péter műszaki és üzemeltetési igazgató részére a muszig@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: 2023. március 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• www.dpckorhaz.hu – 2023.02.22. 

• www.bajcsy.hu – 2023.02.20. 

 

mailto:humanpolitika@dpckorhaz.hu

