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A Semmelweis Egyetem   
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikája 

 pályázatot hirdet 

Dietetikus 

munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 

teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1094, Tűzoltó utca 7-9. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 Szakmáján belül feladatait önállóan végzi.  

 Egyéni és csoportos tanácsadás, megfelelően dokumentálva.  

 Megfelelő felvilágosításban részesíti a beteg hozzátartozóit, gondozóit.  

 A szükségleteknek és a lehetőségeknek megfelelő útmutatást ad a nyersanyag-
válogatás terén. 

 Elméleti és gyakorlati ételkészítési technológiai ismereteket oktat.  

 Szükség szerint elméleti és gyakorlati útmutatást nyújt a tápanyagszámításban.  

 Ismerteti a különböző tápanyagok szerepét a beteg étrendjében.  

 A gyógyszeres kezelés és interakciók figyelembe vételével módosítja az étrendi 
javaslatot. 

 Diétás napló alapján értékeli a táplálkozást és felméri a táplálkozási rizikót. 

 Meghatározza a tápanyagszükségletet, egészségi állapotnak megfelelő étrendet 
tervez.  

 Klinikai ambuláns szakrendeléseken igény szerint diétás tanácsadást végez.  

 Tagja a táplálási teamnek.  

 Klinika igényei szerint egészségügyi szakdolgozók, orvostanhallgatók diétás oktatása. 

 Igény szerint szondatáplálás alkalmazása esetén táplálási terv készítése, annak 
dokumentálása. 

 Aktívan közre működik a klinikai ellátottak étkezésének megrendelésében, a Medsol 
rendszerben. 

 A megrendeléseket illetve változásokat kinyomtatja és kronológiai sorrendben lefűzi, 
további egyeztetés céljából. 

 A létszámváltozásokat (pót- és lerendeléseket) a szolgáltató képviselőjének telefonon 
lejelenti.  

 Figyelemmel kíséri a klinikai beteg étkeztetés során a HACCP elő írások betartását.  
 
Pályázati feltételek: 

 Főiskola vagy egyetem, szakirányú végzettség 

 Olyan szintű nyelvismeret, amely alkalmassá teszi a szakirodalom követésére 

 MedSol, Nutricomp ismeret 

 Minimum 10 éves gyerekgyógyászati gyakorlat 

 InBody és indirekt kalorimetriás mérésekben való jártasság 

 Büntetlen előélet és cselekvőképesség 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

 Önéletrajz 

 Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a 

jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott 

személyek, testületek megismerhessék 

 Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 

 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. 

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

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.  

A pályázatok benyújtásának módja: 
 
Elektronikus úton az ügyintéző részére a palyazat.human@semmelweis-univ.hu e-mail címen 
keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 30. 
 
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: 
95743/AOGY2/2021.  
A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné 
nyilvánításának jogát. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://semmelweis.hu honlapon 
szerezhet. 

 

mailto:palyazat.human@semmelweis-
https://semmelweis.hu/

