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
diplomás ápoló
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1135 Budapest, Lehel utca 59.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkakörébe tartozó feladatok ellátása többműszakos és megszakítás nélküli
munkarendben.
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 és OKFŐ utasításai az irányadók.
Pályázati feltételek:




Főiskola, diplomás ápoló,
Egészségügyi alkalmasság
Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:









Szakmai önéletrajz
Szakképzettséget igazoló okiratok másolata
Érvényes működési engedély másolata
Szakdolgozói kamarai tagság másolata
Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatot az elbírálásban résztvevők
megismerhetik
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt
személyes adatainak a pályázattal összefüggésben történő kezeléséhez
hozzájárul
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: 2022. január 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Reszegi Ibolya ápolási
igazgató nyújt, a 451-2602 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti
Intézet címére történő megküldésével (1135 Budapest, Lehel utca 59. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2410-1429
, valamint a munkakör megnevezését: diplomás ápoló.
vagy
Elektronikus úton Vargáné Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére a
allaspalyazat@nyiro-opai.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Kórház honlapja - 2021. november 18.
 MESZK honlapja - 2021. november 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szükség esetén lakhatási lehetőséget tudunk biztosítani intézetünk nővérszállóján. A
foglalkoztatás a közalkalmazotti törvény helyett az Egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. tv. szerinti határozatlan idejű, teljes munkaidős
egészségügyi szolgálati jogviszonyban történik.

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.

