
Almási Balogh Pál Kórház  

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

pályázatot hirdet 

Almási Balogh Pál Kórház  

Ápolási Igazgatóság 

 

ápolási igazgató (magasabb vezető)  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3600 Ózd, Béke út 1-3.  

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

Az ápolás szakmai irányelveinek meghatározása, betartása, ellenőrzése. Az irányítása alá 

tartozó munkatársak képzése, továbbképzések tervezése, szervezése, ellenőrzése. Az ápolás 

területén költséghatékony gazdálkodás megvalósítása.A dokumentációs rend jogszabályi 

megfeleltetés biztosítása, ellenőrzése. A szakmai munka ellátásához szükséges személyi és 

tárgyi feltételek biztosítása, az érvényes minimumfeltételek figyelembevételével.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, Főiskola, Egészségügyi főiskola diplomás ápolói, intézetvezetői 

szakoktatói szakán vagy tudományegyetemen szerzett diplomás ápolói oklevél • 

Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítéssel vagy 

egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment 

szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés ,  



         Szakmai tapasztalat ágy mellett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

         Vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,  

         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         Erkölcsi bizonyítvány, egészségügyi alkalmasság, érvényes kamarai tagság, 

működési nyilvántartás igazolása, adatkezelési nyilatkozat  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Tudományos munkában való részvétel - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

         EFI-ben történő kordinációs vagy vezetői munkavégzés - Legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat,  

Előnyt jelentő kompetenciák:  

         Kiváló szintű Kommunikációs készség  

         Kiváló szintű Rugalmasság, megbízhatóság  

         Kiváló szintű Problémafelismerő képesség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Előírt iskolai végzettséget,szakképesítést igazoló okiratok másolata • Részletes, 

fényképes szakmai önéletrajz • Szakmai program az ápolás szakmai terület 

vezetésére vonatkozóan • Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarai tagságot 

igazoló dokumentum, valamint érvényes működési engedély másolata • 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány • Pályázó beleegyező nyilatkozata, 

hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázati anyagát  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bélteczki János főigazgató nyújt, 

a 0648574429 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Almási Balogh Pál Kórház címére történő 

megküldésével (3600 Ózd, Béke út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MÜ/213-1/2019 , valamint a 

beosztás megnevezését: diplomás ápoló/ápolási igazgató.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         hosp.ozd.hu - 2019. február 26. 

 


