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 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

 Deák Jenő Kórház 

 pályázatot hirdet 

Tüdőgyógyász szakorvos munkakör betöltésére. 

 
 
Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: 
  
Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  
 
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
 
Veszprém megye, 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1-3.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
Szakorvosi feladatok ellátása Tüdőgyógyászati rehabilitációs osztályon és Tüdőgyógyászati 
szakellátáson.  
A munkaszerződés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel. 

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

Pályázati feltételek: 

 Egyetem, orvosi egyetem, tüdőgyógyászat szakvizsga  

 Érvényes működési nyilvántartással rendelkező, büntetlen előéletű pályázók 
jelentkezését várjuk  

  
 A 449/2021. (VII.29.) Korm. rendelet alapján SARS-CoV2 koronavírus elleni 

védőoltás  
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz 

 a végzettséget igazoló okiratok másolata 

 erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló igazolás 

 érvényes működési nyilvántartás 

 MOK kamarai tagság igazolása  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges- kezeléséhez hozzájárul. 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos  

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton; a pályázatnak a Deák Jenő Kórház címére történő megküldésével (8300 
Tapolca, Ady Endre utca 1-3.). 

vagy  

 Elektronikus úton a Titkárság részére, a titkarsag@tapolcakorhaz.hu e-mail címen 
keresztül. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázatot a Deák Jenő Kórház Főigazgatójához kell benyújtani. A pályázatokról a Deák 
Jenő Kórház főigazgatója dönt. A pályázók tájékoztatást kapnak a pályázat eredményéről. 
 

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos  

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

 www.tapolcakorhaz.hu 
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