
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 2015.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 7 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 , Kútvölgyi út 2.

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

Részvétel a TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 azonosítószámú „Szervezeti hatékonyság
fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása”
elnevezésű pályázat megvalósításában. Az Ellátászervezés munkacsoporton belül a
2.3.1.3 Bizonyítékokon alapuló ellátási protokollok kidolgozása szakmai irányelv és
protokoll fejlesztést biztosítja a szakmai szakértői kör. A szakmai irányítók iránymutatása
és felügyelete mellett dolgoznak, s biztosítják a szükséges szakmai anyagokat.
Beszámolnak a szakmai irányítók és felügyelők részére az előrehaladásról. A szakmai
szakértők által kidolgozott feladatok részletes bemutatását és az eredménytermékeket a
Megvalósíthatósági tanulmány hivatkozott fejezete tartalmazza, ezen belül is közvetlenül
felelnek szakmai irányelvek és protokollok kidolgozásáért. A munkacsoport szakmai
szakértői köre a konzorciumi partnerek és külső szakértők közül kerül ki, reprezentálva a
szakma felkészült orvosait.

Illetmény és juttatások:



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

§         Egyetem, Felsőfokú szakirányú végzettség,
§         Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Rehabilitáció területén szerzett tapasztalat
§         Egészségügyi fejlesztésekben szerzett tapasztalat
§         Angol C típusú alapfokú nyelvvizsga
§         Lotus program ismerete, gyakorlati használata

Elvárt kompetenciák:

§         Jó kommunikációs, problémamegoldó és szervező készség,
§         Pontos, precíz, önálló munkavégzés,
§         Terhelhetőség,
§         Lelkes, dinamikus, rugalmas, nyitott személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         EUROPASS önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 8.

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

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://semmelweis.hu/hirek/category/allasajanlatok/ - 2014. október 24.

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/512/2014

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



honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


