
Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 

Hódmezővásárhely – Makó 

 

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

pályázatot hirdet 

a kakasszéki Gyógyintézetbe 

Gyógymasszőr 

(egészségügyi szolgálati jogviszonyban) 
munkakör betöltésére 

 

Jogviszony időtartama: 

Az állás határozott időre (előre láthatóan 2023. december 31.) 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, kakasszéki tagintézménye (6821 Székkutas, IV. kerület 143.). 

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

A jogszabályokban meghatározott és a szakmai kompetenciáknak megfelelő munkavégzés a 

munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók alapján. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 2003. évi LXXXIV. törvény rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek:  

 Közép képzettségi szintű iskolai végzettség és Gyógymasszőr / Gyógymasszőr (52) / 

Gyógymasszőr (54) / Gyógy- és sportmasszőr (54) szakképesítés, 

 Magyar állampolgárság, 

 Érvényes működési nyilvántartás és érvényes kamarai tagság. 

 MS Office felhasználói szintű ismerete, 

 Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány), 

 Munkaköri egészségügyi alkalmasság 



 A pályázó rendelkezzen COVID-19 elleni védőoltással és emlékeztető oltással 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz. 

 Az állás betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló 

dokumentum(ok) másolata. 

 COVID-19 elleni védőoltás és emlékeztető oltás felvételét igazoló lap és védettségi 

igazolvány 

 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: 2022.07.28. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.07.20 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.07.27. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak Dóka Ilona ápolási igazgató nevére, a Csongrád-Csanád Megyei 

Egészségügyi Ellátó Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. 

Imre József u. 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 

számot 2351-34-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: Gyógymasszőr(Kakasszék)  

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 munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkakör betöltéséhez az 528/2020. (XI.28) korm. rendelet irányelvei a mérvadóak. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

A Közigállás publikálási időpontja: 2022. 07.02. www.kozigallas.gov.hu 
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