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
humánpolitikai szervező
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:
Egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésétől a megszűnéséig bezárólag
valamennyi munkaügyi, személyügyi feladat az Intézmény valamennyi
munkavállalója vonatkozásában. Akkreditációs nyilvántartás vezetése, kapcsolódó
ügyek bonyolításában való részvétel; HR kontrolling tevékenység ellátásában való
közreműködés; Külföldi munkavállalók részére kötelezően előírt munkavállalási
engedélyek beszerzése, letelepedési engedélyek ügyintézése; Tanulmányi
szerződések, közreműködői szerződések előkészítése; Kapcsolattartás a
közreműködőkkel, stb.
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:







Emelt szintű szakképesítés,
KIRA, Jdolber rendszer felhasználói szintű ismerete
Munkaügyi tapasztalat
Word, Excel kiváló felhasználói szintű ismerete
Egészségügyi alkalmasság
Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Felsőfokú képesítés
 Egészségügyi Intézményben szakterületen szerzett gyakorlat
 Jogi végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
Végzettsége(ke)t igazoló okiratok 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 a 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:
 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: 2410-1434 , valamint a munkakör megnevezését:
humánpolitikai szervező.
vagy


Elektronikus úton Vargáné Golarits Orsolya humánpolitikai ügyintéző részére
a allaspalyazat@nyiro-opai.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kórház 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 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.

