Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm.
rendelet alapján pályázatot hirdet
Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat
Radiológia

Radiológus szakorvos
munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1074 Budapest, Csengery utca 25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
Radiológiai szakrendelésen röntgen, ultrahang feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 528/2020. (XI.28.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
Egyetem, Szakirányú szakvizsga,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Járóbeteg szakrendelésen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes és fényképes szakmai önéletrajz, végzettség(ek)et
igazoló okirat(ok) másolata, érvényes működési engedély és MOK
tagság igazolás másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a kérelmet feladták,
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők
a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szabó Katalin
orvos igazgató nyújt, a +361-322-1253 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton dr. Szabó Katalin orvos
igazgatosag@tesz.co.hu e-mail címen keresztül.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot benyújtó pályázókat személyes
interjúra hívjuk, - egészségügyi szolgálati jogviszony kizárólag azzal a
személlyel létesíthető, aki a fent megjelölt erkölcsi bizonyítványon túl a
besoroláshoz szükséges összes, előző jogviszony igazolást a
rendelkezésre bocsájtja, vagy hivatalos TB igazolást hoz, és a munkaköri
alkalmassági vizsgálaton "alkalmas" minősítést kap, - a pályázatot kiíró
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 07.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Egészségügyi szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges a védettségi
igazolvány.
Az állás részmunkaidőben is betölthető, szolgálati vagy szerződéses
munkajogviszony formájában. Amit nyújtunk: nyitott, családias és jó
hangulatú csapat várja jelentkezését. Adatkezelési gyakorlatunkat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Info. tv.), valamint az Európai Unió Általános
Adatvédelmi Rendelete (2016/679.sz. rendelet, GDPR) alapján folytatjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tesz.co.hu
honlapon szerezhet.

