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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

MISSZIÓ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony  keretében

a rehabilitációs osztályon ápolói feladatok végzése műszakbeosztás 

alapján
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szakorvosok, a főnővér által rábízott feladatok 
pontos, biztonságos elvégzése, a saját kompetenciájába tartozó ápolási feladatok kivitelezése. 
Fogadja a beteget az osztályon. A vizsgálattal, beavatkozással kapcsolatos szükséges 
információkat közli a beteggel, előkészíti a vizsgálathoz. Az orvos által előírt feladatokat elvégzi, 
szükség esetén segédkezik az orvosnak a betegellátás feladataiban. A vizsgálati anyagot 
dokumentálja és a kijelölt helyre eljuttatja. A dokumentumokat, leleteket előírás szerint kezeli. 
Nyugodt, udvarias magatartásával elősegíti a folyamatos, zavartalan betegellátást. A munkájához 
szükséges berendezéseket, anyagokat tisztán, üzemképes állapotban tartja.

Betöltendő állás szakmacsoportja: egészségügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Váltásos, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Veresegyház

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Misszió Egészségügyi Központ egy 1999-től működő 
intézmény, mely járóbeteg szakellátást, egynapos sebészeti tevékenységet és 30 ágyon 
rehabilitációs tevékenységet végez (12 ágyon koponya és agysérültek rehabilitációját, 18 ágyon 
mozgásszervi rehabilitációt végzünk.)

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kontra Andrea ápolási 
igazgató nyújt, a 28-389-622 -os telefonszámon.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Erkölcsi bizonyítvány
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Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok, Egészségügy, tovább nem bontható, ápoló

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- szakirányú középfokú végzettség

- érvényes működési engedély

- érvényes kamarai tagság

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

- Felsőfokú szakképzés, Egészségügy, tovább nem bontható, diplomás ápoló

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák:

- Szövegszerkesztő (pl. Word) - Alapszint

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Csapatmunka, együttműködés (ügyfélszolgálati)

- Aktivitás, reagálás (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

- önéletrajz

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló 
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.31. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott dokumentumok és a személyes interjú alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.14. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www. misszio.hu, Veresegyház honlapja
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Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.05.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


