
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó 

 

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 528/2020. (XI.) Korm. rendelet alapján 

pályázatot hirdet 

 

hódmezővásárhelyi és makói tagintézményébe 

 

mentális egészségfejlesztő 
munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozott idejű egészségügyi szolgálati jogviszony - 2023.február 6. - 2023.december 31        

                 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

 

Csongrád-Csanád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Csongrád-Csanád 

Megyei Egészségügyi Ellátó Központ intézmény székhelye és 6900 Makó, Kórház utca 2. 

Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ telephelye 

 

 

 

 

A munkakör betöltője által ellátandó főbb feladatkörök:  

 

Mentális egészségfejlesztőként a feladatok:  

 

 egyéni pszichológiai tanácsadás nyújtása,  

 csoportos tréningek tartása,  

 önsegítő csoportok indítása,  

 szülői klubok tartása,  

 előadások és tréningek tartása személyesen és online  

 a Makói Egészségfejlesztési Iroda mentális fejlesztés témával bővített 

tevékenységében aktív fejlesztő tevékenység ellátása és a programok 

szervezése és lebonyolítása.  

 aktív részvétel az iroda preventív tevékenységében. 

 

 

 

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvény rendelkezései az irányadók. 



 

 

 

            

Pályázati feltételek:  

 

 Klinikai szakpszichológusi, egészségpszichológus, egészségfejlesztő 

szakpszichológus, pszichológus, mentálhigiénikus végzettség 

 Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány) 

 Munkaköri egészségügyi alkalmasság 

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

 részletes fényképes szakmai önéletrajz, 

 a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget 

igazoló dokumentumok 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 a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.01.26. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.02. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 

Elektronikus úton Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgató részére, a úton 

petho.zsuzsa@evp.hu e-mail címen keresztül. 

Kérjük a tárgyban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:                

78-34_1/2023 valamint a munkakör megnevezését: mentális egészségfejlesztő 

 

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:  
Nemzeti Közigazgatási Intézet, 2023. január 6.  www.kozigallas.gov.hu 

 

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

