
Semmelweis Egyetem

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

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem 
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

  
Klinikai szakorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Szentkirályi utca 47.

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

- Komplex fogszabályozási kezelést igénylő páciensek ellátása - Fogszabályozási
konzultáció és konzílium tartása - Graduális és postgraduális képzés során gyakorlatok
tartása fogszabályozásból magyar, német és angol nyelven - Postgraduális
konzultációk tartása fogszabályozásból magyar, német és angol nyelven - Tantermi,
graduális, valamint postgraduális és továbbképzős előadások tartása
fogszabályozásból magyar, német és angol nyelven

Illetmény és juttatások:

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

•         Egyetem, Fogorvosi diploma,
•         Fogszabályozási szakvizsga
•         Minimum 15 éves szakmai gyakorlat fogszabályozási területen



•         Legalább 5 éves részvétel az elméleti és gyakorlati postgraduális
fogszabályozási képzési területen, tutori minőségben

•         Két idegen nyelv - angol és német - magas szintű ismerete
(felsőfokú/középfokú nyelvvizsga, az idegen nyelvek rendszeres használatát
bizonyító tevékenység: előadások, kurzusok tartása, tudományos és
szakirányú közlemények publikálása), mely mind a szakirodalom követésére,
mind az elméleti és gyakorlati oktatásra alkalmassá teszi

•         MS Office felhasználói szintű ismerete
•         Cephalomgram- kiértékelő programok ismerete
•         Önálló betegellátó, kiterjedt szakmai ismeretek és tapasztalat a

fogszabályozás területén
•         Fogszabályozási kezelési tervek és szakvélemények készítése, hallgatók

gyakorlati munkájának értékelése
•         Továbbá jó kommunikációs készségek, empátia, csapatmunkába való

beilleszkedés
•         Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Modern fogszabályozási technikában jártasságot bizonyító certifikáció,

előadások, gyakorlati képzések, kurzusok tartása bel- és külföldi
rendezvények keretében

•         Tudományos cikkek közlése különböző szakfolyóiratokban, szakirányú hazai
és külföldi kongresszusokon

•         Postgraduális tutor tevékenység fogszabályozási területen
•         Gyakorlati felkészítés fogszabályozási szakvizsgára

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz
•         Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok
•         Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat

a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott
személyek, testületek megismerhessék

•         Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából
fontosnak tart

•         A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett
oklevél, illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására,
elismerésére vagy egyenértékűsítésére.

•         A külföldön szerzett bizonyítvány, oklevél elismerése, honosítása,
egyenértékűsítése esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagy
egyenértékűsített okiratot is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy
egyenértékűsítési eljárás megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban
megjelölt határidőben be kell nyújtani.

•         Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az eljárás
megindításának határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban
megjelölt benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.



A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 17.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Karazsia Kitti részére a karazsia.kitti@semmelweis-univ.hu

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://semmelweis.hu/human/category/karrier/ - 2017. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a próbaidő mértéke 4
hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a hivatkozási számot. Hivatkozási szám:
92262/FOGFK/2017

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

 

Nyomtatás


