
Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

                       
a rendvédelmi feladatok ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 133. §, illetve a 287/R. § alapján
pályázatot hirdet

Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 

egészségügyi asszisztens

munkakör betöltésére.

A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szakorvos segítése a gyógyító-megelőző alapellátás, foglalkozás-egészségügyi
tevékenység, munkakör betöltéséhez szükséges felvétel előtti és időszakos
alkalmassági vizsgálatok végzése, egészség-megőrzési és egészségfejlesztési
programokban történő részvétel, munkaegészségügyi tevékenység során.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a rendvédelmi feladatok
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.
törvény rendelkezései , a(z) a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi
feladatokat ellátó szerveknél alkalmazandó egészségügyi szakdolgozói pótlékról szóló
27/2021. (VIII. 9.) BM rendelet rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,
 •         Cselekvőképesség,

 



•         Büntetlen előélet,
•         Középfokú képesítés, egészségügyi asszisztens, ápoló,
•         - MESZK (kamarai) tagság, működési igazolvány
•         - büntetlen előélet
•         - magyar állampolgárság
•         - egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         - szakmai tapasztalat asszisztens munkakörben szakorvosi (belgyógyászat

vagy háziorvos vagy foglalkozás-egészségügy vagy katasztrófa-,hon- és
rendvédelem orvostan) szakterületen.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         - Szakmai önéletrajz
•         - Iskolai-szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
•         - Nyilatkozat a büntetlen előéletről
•         - Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46/502969 -os
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja
http://baz.katasztrofavedelem.hu - 2022. október 11.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja
http://baz.katasztrofavedelem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. október 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a
közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

 



Nyomtatás


