
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 

Hódmezővásárhely – Makó 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 2.§ alapján 

pályázatot hirdet 

hódmezővásárhelyi székhelyére 

telefonkezelő (egészségügyi szolgálati jogviszonyban) 

munkakör betöltésére 

 

Jogviszony időtartama: 

Az állás határozatlan időre szóló egészségügyi szolgálati jogviszony keretében tölthető be. 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő.  

A munkavégzés helye: 

Csongrád-Csanád megye, Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 

Hódmezővásárhely-Makó intézmény, székhelye (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József 

utca 2.). 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

Bejövő és kimenő hívások gyors, pontos kezelése. 

Az Intézmény dolgozói által bejelentett hivatalos beszélgetések kapcsolása. 

A számítógépes telefonszámlák költségcsoportok szerinti elkészítése, szétbontása. 

A napi adatmentések elvégzése. 

A telefonközponttal kapcsolatos adminisztrációk elvégzése, nyilvántartások, forgalmi naplók 

pontos, olvasható kezelése. 

Mellékállomások, vonalak, alközpont nyilvános telefonállomások meghibásodásának 

bejelentése. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2020. évi C törvény rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek:  

 8 általános,  

 magyar állampolgárság, 

 büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány), 

 munkaköri egészségügyi alkalmasság. 



 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 önéletrajz, 

 az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, 

 hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati 

anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.  

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: Azonnal 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 13. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 20. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton a pályázat Oraveczné Kispál Angéla gazdasági igazgató nevére, a Csongrád-

Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó intézmény címére 

történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot 3124-34-1/2022., valamint a 

munkakör megnevezését: telefonkezelő. 

Elektronikus úton: Kérjük jelentkezését e-mailben az igazgatas@csmekhm.hu címre 

megküldeni. Kérjük a tárgyban feltüntetni a „telefonkezelő” munkakört! 

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. augusztus 28.  www.kozigallas.gov.hu 

 

http://www.kozigallas.gov.hu/

