Csolnoky Ferenc Kórház
Főigazgató

Pályázati kiírás
A Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház
orvosigazgatói
munkakör betöltésére
A Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház pályázatot ír ki a orvos-igazgató pozíciójának
betöltésére.
A jogviszony jellege:
A foglalkoztatásra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a
továbbiakban: Eszjtv.) alapján, egészségügyi szolgálati jogviszonyban kerül sor. A
magasabb vezető megbízás előfeltétele az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben
meghatározott szakorvosi munkakör betöltése, határozatlan idejű egészségügyi szolgálati
jogviszonyban. A foglalkoztatásra teljes munkaidős jogviszonyban kerül sor.
A vezetői megbízás időtartama:
A magasabb vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: 8200. Veszprém Kórház u. 1.
Illetmény és egyéb juttatások:
Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására és mértékére az Eszjtv., az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.)
Korm. rendelet és egyéb ágazati jogszabályok az irányadók.
Az irányító megyei kórházban az orvos-igazgatónak kiemelten az alábbi feladatok ellátását kell
biztosítani:
- az irányító megyei kórház orvos-szakmai, gyógyszerellátási és finanszírozási
tevékenységének irányítása, felügyelete, koordinációja;
- az irányító megyei kórház irányítása, szakmai fenntartása alá tartozó városi
intézmények orvos-szakmai és gyógyszerellátási tevékenységének szakmai,
módszertani támogatása, a megyei szintű ellátás koordinációja, orvos-szakmai
felügyelete;
- az orvos-szakmai és egyéb gyógyító tevékenység fejlesztési stratégiájának kidolgozása,
különös tekintettel a fejlesztési irányok meghatározására és az ehhez szükséges
infrastruktúrális és orvostechnikai fejlesztési igények megfogalmazására, valamint az
orvosok képzési, továbbképzési tervének elkészítésére;
- felelős az irányító megyei kórházi és a megyei szintű infekciókontroll tevékenység
ellátásáért, koordinációjáért;
- az irányító megyei kórház főigazgatójának orvos-szakmai helyettesítése;
- az intézményben működő, egészségügyi tevékenységet végző osztályok közvetlen
irányítása;
- az intézményi és megyei szintű tudományos és oktatási tevékenység szervezése,
koordinációja.
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Pályázati feltételek:
- orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítés, valamint legalább 5 év
gyakorló orvosi tevékenység,
- legalább ötéves vezetői gyakorlat,
- mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy
egészségügyi (szak) menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú
továbbképzési szakon szerzett képesítés.
-

büntetlen előélet,
COVID-19 védőoltások felvételének igazolása.

Nem kötelező, de az elbírálás során előnyt jelent:
- orvos-igazgató gyakorlat
- egészségbiztosítási szakorvosi képesítés,
- uniós pályázatok előkészítésében, lebonyolításában szerzett tapasztalat.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
- szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- szakmai koncepció,
- Orvosi diploma, és a Szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet igazolása, (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány),
- működési engedély másolata, kamarai tagság másolata,
- a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,
- igazolás SARS-COV-2 elleni védőoltásról,
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
- nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a
döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2022. július. 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. május 20.
A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton, a Veszprém megyei Csolnoky Ferenc Kórház Főigazgatóság címére történő
megküldésével (8200 Veszprém, Kórház utca 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni
pályázati azonosítóként a beosztás megnevezését: „szakorvosi munkakörben, orvos
igazgató” és
- elektronikus úton a foig@vmkorhaz.hu e-mail címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 06. 30.
8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Tel: 06 (88) 556-556 / Fax: 06 (88) 556-209
E-mail: foig@vmkorhaz.hu

Csolnoky Ferenc Kórház
Főigazgató

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kórházi eseti- és SZVT bírálóbizottság véleményének
ismeretében a Főigazgató javaslatát felterjeszti az Országos Kórház Főigazgató felé
jóváhagyásra.
A munkakör legkorábban 2022. 07. 01-től tölthető be.
A pályázati kiírás közzétételének helye: Magyar Közlöny (https://magyarkozlony.hu )
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://csfk.hu/ honlapon szerezhet.

Veszprém, 2022. április 21.

Dr. Töreki-Vörös Ibolya
főigazgató
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