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Dél-pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 

pályázatot hirdet 

Kontrolling Osztály 

kontrolling előadó 

munkakör betöltésére 

 

A szolgálati jogviszony időtartama: 

- Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: 

- Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

- Budapest, Nagyvárad tér 1. - Szent István telephely 

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

- A Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet kontrolling rendszerének 

működtetésében való aktív részvétel.  

o Az osztály működéséhez kapcsolódó napi feladatok. 

o A beérkező adatok, vetítési alapok ellenőrzése, feldolgozása.  

o Finanszírozási, teljesítmény, valamint költség adatok feldolgozása. 

o Időszakos terv-tény adatok összehasonlítása, kiértékelése.  

o Intézményi és szervezeti egység szintű elemzések készítése. 

o Adatszolgáltatások készítése fenntartó intézmény számára.  

o Társosztályok munkájának segítése a kontrolling adatokon keresztül. 

A kinevezés határozatlan időre szól, 4 hónapos próbaidővel. 

Illetmény és juttatások: 

- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Egészségügyi szolgálati jogviszonyról 

szóló 2020. évi C. törvény az irányadó.    

Pályázati feltételek: 

- Felsőfokú képesítés (OKJ, felnőttképzés, vagy főiskola, vagy egyetem) 

o Pénzügyi, vagy számviteli, vagy finanszírozási végzettség 

- Magas szintű MS ismeretek (Word, Excel) 

- Önálló, megbízható és precíz munkavégzés 

- Analitikus gondolkodásmód 

- Felelősségtudat 

- Büntetlen előélet 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- Egészségügyi finanszírozásban, számvitelben szerzett tapasztalat 

- Bsoft-eKVIK, Bsoft-OEP, CT-EcoStat rendszerek ismerete 

- Egészségügyben szerzett releváns tapasztalat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Részletes szakmai önéletrajz bruttó fizetési igény megjelölésével 

- Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul 

- Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásban résztvevők a 

pályázati anyagot megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

• A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bőr Norbert kontrolling előadó nyújt, a 

bor.norbert@dpckorhaz.hu e-mail címen. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.31. 

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. 

Jankai Ágnes főosztályvezetőnek "s.k." címezve). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:4496-001/2023 , valamint a 

munkakör megnevezését: kontrolling előadó. vagy 

- Elektronikus úton Kaszai-Nagy Nóra 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: 2023. április 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

- www.dpckorhaz.hu 

- https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/ 
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