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Apc Községi Önkormányzat

                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Apci Felnőtt Háziorvosi Rendelő 
 

Orvos írnok, takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3032 Apc, Harkály utca 8.

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

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, a szakmai protokoll és
irányelvek, módszertani útmutatók alapján. Orvos írnoki és egyben az orvosi rendelő (rendelő, váró, és mellékhelyiségek) takarítói
feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Egészségügyi munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Háziorvosi informatikai szakrendszerek felhasználói szintű ismerete.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Kiváló szintű Önálló feladatellátás, illetve a háziorvos utasításainak megfelelő feladatellátás,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 28.
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A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász István Polgármester nyújt, a 06-20-495-45-28 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Apc Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3032 Apc, Erzsébet tér 1. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Apc/75/2021. , valamint a
munkakör megnevezését: Orvos írnok, takarító.

vagy
•         Személyesen: Juhász István Polgármester, Heves megye, 3032 Apc, Erzsébet tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Apc Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021.(I.11.) polgármesteri határozata értelmében, pályázati eljárást bonyolít le a
veszélyhelyzet során a Képviselő-testület jogkörében eljárva Juhász István polgármester.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.apc.hu - 2021. január 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az orvos írnoki és egyben az orvosi rendelő (rendelő, váró, és mellékhelyiségek) takarítói feladatainak ellátására kiírásra kerülő
álláspályázat értelmében, a munkakör határozatlan idejű kinevezéssel 2021. február 1-től, 3 hónap próbaidő kikötésével, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény által meghatározott jogállásnak, és az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti besorolás szerinti bérezésnek megfelelően kerül meghirdetésre és betöltésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.apc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


