Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István Kórház

raktáros
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2022.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Raktárosi, anyaggazdálkodási feladatok ellátása. Beérkező anyagok tételes átvétele,
kiadása az igénylő szervezeti egységeknek. Nyilvántartások vezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 2021.03.01-től hatályos
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadók. az
irányadók. az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

Középiskola/gimnázium,
Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•
•

emelt szintű szakképesítés
logisztikai szakirányú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

Szakmai önéletrajz
Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
Érvényes erkölcsi bizonyítvány, 2020. évi C. törvény 2. § (4)-(6)
bekezdéseiben foglaltakra.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak - a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléshez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Csongrád-Csanád Megyei Dr. Bugyi István
Kórház címére történő megküldésével (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44-58. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 3/57-1/2021/BIK , valamint a munkakör megnevezését:
raktáros.
• Elektronikus úton Komjátiné Csáki Éva részére a csaki.eva@szentesikorhaz.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör betöltéséről a gazdasági igazgató javaslata alapján az intézményvezető
dönt. Az Intézményvezető joga, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa vagy
visszavonja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 2.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentesi-korhaz.hu
honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

