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Nagyatádi Fürdők

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

pályázatot hirdet

Nagyatádi Fürdők 

Reumatológus szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 11.

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

A szakirányú képesítésnek megfelelő, szakorvosi kompetenciába tartozó tevékenységek ellátása. Fürdőgyógyászati ellátáshoz
kapcsolódó szakmai feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

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

•         Egyetem, reumatológus,fizioterápiás rehabilitációs vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakvizsga,
•         szakorvosi tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
•         szakorvosi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz
•         Szakképzetséget igazoló okiratok másolata
•         Érvényes MOK tagság
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak-a pályázati eljárással összefüggő

szükséges-kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

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



2020. 08. 12. Megtekintés

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=usye4ehmj2 2/2

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kolics Tamás igazgató nyújt, a 06 30 247 4888 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Nagyatádi Fürdők címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Széchenyi tér 11. ).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 24/2020 , valamint a munkakör
megnevezését: Reumatológus szakorvos.

vagy
•         Elektronikus úton Kolics Tamás igazgató részére a nagyatadifurdok@t-email.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Nagyatádi Fürdők honlapján - 2020. augusztus 10.
•         Nagyatádi Fürdők facebook oldalán - 2020. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Igény esetén szolgálati lakást biztosítunk.A bérigényét kérjük a pályázatban feltüntetni. A teljes munkaidőre meghirdetett állás napi
6 órás, 30 óra/hét vállalásával is betölthető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a strand.nagyatad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 3.

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


