
Semmelweis Egyetem

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

pályázatot hirdet

Semmelweis Egyetem 
Orvosszakmai Finanszírozási és Minőségbiztosítási Igazgatóság

Ügyvivő szakértő (közigazgatási szakreferens)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1085 , Üllői út 26.

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

- Az Egyetem teljes klinikumára kiterjedő közigazgatási feladatok - OEP
szerződésállomány kezelése, ÁNTSZ működési engedélyeztetési eljárás lefolytatásában
való közreműködés - Hatóságokkal való kapcsolattartás, információszolgáltatás,
információkérés (Minisztérium, ÁNTSZ, OTH, GYEMSZI, HENYIR adatszolgáltatások) -
Közreműködői szerződések felülvizsgálata

Illetmény és juttatások:

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

§         Főiskola, Főiskolai vagy egyetemi végzettség (egészségügyi menedzser vagy



társadalombiztosítási-,, vagy egészségügyi igazgatási vagy közigazgatási vagy
jogi végzettség),

§         Büntetlen előélet és cselekvőképesség
§         Angol alapszintű nyelvtudás
§         Felhasználói szintű MS Office ismeret (különösen Word, Excel, PowerPoint)
§         Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§         Kórházi információs rendszer használatában való jártasság
§         Egészségügyi jogszabályok naprakész ismerete
§         KVIK rendszer, MedSol rendszer, Novell GroupWise rendszer, Poszeidon

iktatási rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

§         Önálló munkavégzés,
§         Pontosság, precizitás, megbízhatóság,
§         Kommunikációs és problémamegoldó készség,
§         Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 13.

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

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         http://semmelweis.hu/hirek/category/allasajanlatok/ - 2014. szeptember 28.

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:
KS/HUM/1154/2014

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



 
 

Nyomtatás


