Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ
Hódmezővásárhely-Makó
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2.§ alapján
pályázatot hirdet

Műszaki-gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Kakasszék 6821. Székkutas, IV. kerület 143.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:












felügyeletére bízott raktárak tisztán és rendben tartása,
szakmai anyagok, gyógyszerek, egyéb anyagok központi telephelyről történő
igénylése,
a kakasszéki gyógyintézetben üzemelő orvosszakmai és egyéb berendezések,
készülékek üzemkészségének folyamatos biztosítása,
kiszállított anyagok megfelelő körülmények közötti tárolása, szétosztása,
a kakasszéki gyógyintézet részére érkezett postai küldemények átvétele,
iktatása és szétosztása,
az intézet vízellátását biztosító vízmű rendszer ellenőrzése s a szükséges
karbantartások elvégzése, elvégeztetése,
az intézetben az osztályok által összegyűjtött veszélyes hulladékok tárolásának
biztosítása az elszállításáig,
tervszerű javítások megszervezése,
kapcsolattartás a műszaki részleg illetékes munkatársával,
munka-, tűz- és vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása,
parkgondozás felügyelete.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi
C. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

középfokú iskolai végzettség, legalább középfokú gazdasági, vagy
műszaki területhez kapcsolódó szakképesítés,

magyar állampolgárság,





büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány),
munkakörre vonatkozó eü. alkalmasság,
Covid-19 elleni 3 védőoltást igazoló dokumentum.

Elvárt kompetenciák:

együttműködő készség,

megbízhatóság,

precizitás,

lelkiismeretes munkavégzés,

terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz. Motivációs levél. Végzettséget igazoló
dokumentumok másolata, amelyeket bizottsági meghallgatásakor
eredetiben be kell mutatni. Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az
elbírálásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 4.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton:
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
(6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Török István üzemeltetési osztályvezető
nevére, és címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2179-34-1/2022., valamint a munkakör
megnevezését: műszaki - gazdasági ügyintéző; vagy
elektronikus úton
a torok.istvan@csmekhm.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 11.
A pályázat elbírálásának rendje:
A döntést a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a beérkezett érvényes
pályázatok és a kiválasztott pályázó/(k) személyes meghallgatását követően.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 18. www.kozigallas.gov.hu

