Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Reumatológiai Osztályaira
szakorvos
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
1023. Budapest, Frankel Leó út 25-29.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A fekvő és járóbeteg ellátásban való részvétel, az orvos kompetenciájába tartozó feladatok
teljeskörű ellátása, az intézeti szabályzatok, protokollok és utasítások szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Egyetem, reumatológia és fizioterápia vagy reumatológiai szakorvosi
képesítés,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Magyar állampolgárság , büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
• MedWorks eü. program ismerete, tudományos aktivitás, egyetemi oktatásban
részvétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• diploma és szakképesítések , 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
érvényes működési határozat, regisztrációs kártya, személyi és szakmai
önéletrajz (publikációs jegyzék), nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló
bizottság tagjai is megismerhetik, orvosi kamarai tagság igazolása
fénymásolatban, eü. alkalmasságról nyilatkozat, e-személyi igazolvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Málicsné Bozzay Marianna
humánpolitikai főelőadó nyújt, a 06 1 4388 326 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
címére történő megküldésével (1023. Budapest, Frankel Leó út 25-29.). Kérjük
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
F-100-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: szakorvos.
vagy
• Elektronikus úton Málicsné Bozzay Marianna humánpolitikai főelőadó részére
a bozzay.mariann@orfi.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Málicsné Bozzay Marianna humánpolitikai főelőadó,
1023. Budapest, Frankel Leó út 25-29. Igazgatósági épület 19.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a törvény szerint
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.orfi.hu - 2017. január 3.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Alkalmazás esetén próbaidőt kötünk ki. Ügyelet van. Közvetlen szakvizsga előtt állók és
szakorvos-jelöltek jelentkezését is elfogadjuk. A pályázatot Prof. Dr. Poór Gyula
főigazgatónak kérjük címezni.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 3.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

