Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet
Általános Neurológiai és Epileptológia Osztály- Epilepszia Monitorozó Részleg
Ápoló/asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1145 Budapest, Amerikai út 57.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A feladatait a végzettségének – szakmai kompetenciájának megfelelően, a
munkaköri leírása és az érvényben lévő magasabb szintű, illetve intézeti szintű
vonatkozó jogszabályok, szakmai protokollok alapján végzi. A jelentkezéseket várjuk
teljes és részmunkaidőben is kiemelt bérezéssel.
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, OKFŐ utasításai és a felek megállapodása az irányadók.

Pályázati feltételek:






Emelt szintű szakképesítés, OKJ ápoló (55) vagy (54),
Magyar állampolgár
Büntetlen előélet
Cselekvőképesség
Egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:









Szakmai önéletrajz
Szakképzettséget igazoló okiratok másolata
Szakdolgozói kamarai tagság másolata
Érvényes működési engedély másolata
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt
személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez
hozzájárul
Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők
megismerhetik
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)
Védettségi igazolvány 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet. szerint (sikeres
pályázat esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 31.
A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Dr. Reszegi Ibolya ápolási igazgató részére a allas@oiti.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:



Kórház honlapja - 2021. november 18.
MESZK honlapja - 2021. november 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A foglalkoztatás a közalkalmazotti törvény helyett az Egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. tv. szerinti határozatlan idejű, teljes vagy
részmunkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban történik. A jelentkezők
meghallgatása és az elbírálás folyamatosan történik, a munkakör az elbírálást
követően azonnal betölthető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 17.
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.

