
A Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény 

i s k o l a o r v o s  

munkakör betöltésére pályázatot hirdet 

 

Munkavégzés jogviszonya:   határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony 

A munkavégzés időtartama:  teljes munkaidő (heti 40 óra) 

A munkavégzés helye:   Zalaegerszegen működő nevelési-oktatási intézmények 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 

26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú melléklete alapján 

 

A munkakör betöltésének feltétele: magyar állampolgárság, orvostudományi egyetemi 

végzettség, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. 

§-a által meghatározott szakképesítések valamelyike, büntetlen előélet, érvényes működési 

nyilvántartás, szakmai kamarai tagság, munkaköri alkalmasság. 

Előnyt jelent: iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga megléte, számítógépes 

alkalmazások felhasználói szintű kezelése 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 fényképes szakmai önéletrajz, 

 iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata, 

 szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok, 

 egészségügyi alkalmasság igazolása, 

 érvényes működési nyilvántartási igazolvány, érvényes Magyar Orvosi Kamarai tagsági 

igazolvány másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a 

büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

 nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt eljárásban kéri a pályázata elbírálását, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban feltüntetett személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

 hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás elbírálásában résztvevők a teljes 

pályázati anyagba betekinthetnek. 

 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

szerint 

 

A munkakör betölthető:    2018. augusztus 15-től 

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. június 10. 

A pályázat benyújtásának módja: A jelentkezéseket írásban, postai úton a Zalaegerszegi 

Egészségügyi Alapellátási Intézmény címére (8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.) várjuk. A 

borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a 

munkakör megnevezését: „iskolaorvos” A pályázat elektronikus úton is benyújtható Ladányi 

Ibolya Otília intézményvezetőhöz, az eualapellatas@zalaszam.hu e-mail címen keresztül. 

 

A pályázattal kapcsolatosan további információ az intézményvezetőtől kérhető a +36 30 964 

7540 telefonszámon. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu , www.zalaegerszeg.hu, 

www.zegali.hu, Zalai Hírlap 
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