
Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet

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

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
Ápolási Igazgatóság

betegszállító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1023. Budapest, Frankel Leó út 25-29.

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

Intézeti  betegszállítással  kapcsolatos  feladatok  ellátása  munkaköri  leírás  alapján,
szabályzatok,protokollok,utasítások szerint.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• 8 Általános,
• magyar állampolgárság,bűntetlen előélet, eü.alkalmasság, cselekvő képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=486440

1 / 3 2020. 02. 15. 11:43



• Középiskola/gimnázium,
• egészségügyi betegszállítói gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• iskolai  végzettség másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi  bizonyítván,
önéletrajz,  nyilatkozat  arról,  hogy  az  ad.hoc.bizottság  a  pályázati  anyagát
megismerheti,  személyes adatait  a  pályázat  lebonyolításáig  kezelheti,  majd
utána azt megsemmisítheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 29.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Kissné  Miavecz  Veronika
szolgálat vezető nyújt, a +36 30 971 8789 -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.
Igazgatóság 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: H-14/2020. , valamint a munkakör megnevezését:
betegszállító.

vagy
• Elektronikus úton Málicsné Bozzay Mariann részére a

bozzay.mariann@orfi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a törvény szerint

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.orfi.hu - 2020. február 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazás esetén 120 napos próbaidőt kötünk ki.A pályázatot Terbéné Szekeres Klára
ápolási igazgatónak kérjük címezni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 13.
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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.
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