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Pécsi Tudományegyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pécsi Tudományegyetem
Klinikai Központ, Orvosszakmai Igazgatóság, Foglalkozás-egészségügyi- és
Munkahigiénés Központ

Ápolásszakmai intézetigazgató-helyettes
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 1-5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7624 Pécs, Nyár utca 8.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A foglakozás- egészségügyi team tagjaként részvétel a preventív, egészségmegőrzési,
egészségnevelési feladatokban, a foglalkozási és foglalkozással összefűggő
megbetegedések felismerésében és felderítésében, kóroki tényezők észlelésében, a
munkahelyek munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs,
dokumentációs tevékenységben. A Központban folyó szakdolgozói munka irányítása,
szervezése, az egészségügyi szakdolgozók képzésének, továbbképzésének tervezése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
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Pályázati feltételek:
•
•

Főiskola, diplomás ápoló végzettség, 3 év szakmai tapasztalat,
foglalkozás-egészségügyi szakápoló OKJ végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• vezetői tapasztalat
• német vagy angol nyelv ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

•
•

Önéletrajz, végzettséget, ill. gyakorlatot igazoló dokumentumok, erkölcsi
bizonyítvány (nem PTE pályázó esetében), szakmai terv, motivációs levél,
Kamarai tagság igazolása, érvényes működési engedély
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségének eleget tesz
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag tartalmát a felhatalmazott személyek
és testületek megismerhetik, abba betekinthetnek

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. április 20. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kis-Nemes Dóra, HR fejlesztési osztályvezető részére a
kk.hr@pte.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 18.
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.
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