Vaszary Kolos Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Vaszary Kolos Kórház
1 fő munka,- tűz,- és környezetvédelmi előadó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkavédelem területén: A szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző
képességének megóvása. A munkakörülmények humanizálása. A munkabalesetek és a
foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzése. Környezetvédelem területén: Az
ökológiai rendszerek működőképességének fenntartása, a környezeti értékek megőrzése, a
természeti erőforrások fenntartható használata. Polgári védelem területén: Felkészülés és előre
tervezés katasztrófa helyzetre, minősített időszak esetére. Tűzvédelem területén: A prevenció,
vagyis a tűzesetek illetve a tűz által okozott károk megelőzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Középfokú képesítés,
 szakirányú továbbképzés
 büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Az adott területen szerzett szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz; iskolai
nyomtatványok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:

végzettséget,

szakképzettséget

igazoló

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lugosi Krisztina gazdasági igazgató
nyújt, a +36 33 542 301 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Vaszary Kolos Kórház címére történő
megküldésével (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 26-28. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
kozig/23/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő munka,- tűz,- és
környezetvédelmi előadó.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.vaszary.hu - 2018. november 14.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Jelen pályázatban kiírt feladatok megállapodás alapján vállalkozó jogviszony keretében is
elláthatók.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

