
Semmelweis Egyetem

                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem 
Egészségügyi Menedzserképző Központ

ügyvivő szakértő (szakmai szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2014.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 , Kútvölgyi út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel egy egészségügy területén, szervezeti hatékonyság fejlesztése témakörben
megvalósuló TÁMOP 6.2.5.-B-13/1-2014-0001 pályázat megvalósításában: A
szakértőmunkája során biztosítja: - az egészségfejlesztés és betegség menedzsment
területén megalakult munkacsoporton belül az egyéni egészségtervezés módszertani
kidolgozását az elkészített pilot megszervezését, a végrehajtás koordinációját -
szükséges módszertani anyagokat, képzési hátteret - részvételt a megvalósítás operatív
szervezésében és felügyeletében - A megalakult szakmai szakértői csoport tagjaként
végzi tevékenységét és a szakmai irányítók iránymutatása és felügyelete mellett
dolgozik

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.



                       
Pályázati feltételek:

§         Főiskola, közgazdász végzettség,
§         büntetlen előélet és cselekvőképesség
§         egészségbiztosítási felsőfokú végzettség
§         Magas szintű számítógépes ismeret (különösen Excel, Word) (Felvételi

elbeszélgetésnél e készségeket gyakorlatban teszteljük.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         oktatási tapasztalat
§         egészségügyi kontrolling területén szerzett tapasztalat
§         angol középfokú C típusú nyelvvizsga
§         Lotus program ismerete, gyakorlati használata

Elvárt kompetenciák:

§         jó kommunikációs, problémamegoldó és szervező készség,
§         pontos, precíz, önálló munkavégzés,
§         rendszerszemlélet,
§         terhelhetőség,
§         lelkes, dinamikus, rugalmas, nyitott személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
§         Elektronikus úton Ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://semmelweis.hu/hirek/category/allasajanlatok/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő 4 hónap. Kérjük,
hogy a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
EKK/EMK/317/2014



A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://semmelweis.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. július 16.

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.
 

 

Nyomtatás


