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

 

 

Pályázati feltétel: 

- 8 általános iskolai végzettség

 

Előny: 

-  a munkakör betöltéséhez szüksége

- érettségi  

 

Bérezés: Kjt. szerint. 

 

Feladat: A műtőssegéd (segéd műtőssegéd) a 

műtőiben dolgozik. Feladata a műtétek során használt technikai eszközök és berendezések 

előkészítése, irányítás melletti működtetésük. Továbbá betegszállítás és fertőtlenítési 

feladatok elvégzése. 

 

A jelentkezésekhez csatolandók:

- végzettséget igazoló okmányok másolata,

- rövid szakmai önéletrajz, 

- hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők 

 

Sikeres felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány szükséges.

 

Jelentkezési határidő: folyamatos.

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthetőek.

 

A jelentkezéseket és bizonyítvány másolatokat levélben az intézmény Humánpolitikai 

Osztályára (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.), vagy elektronikusan a 

toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e mail címre lehet benyújtani.

Cím: 2800. Tatabánya, Dózsa György út 77.
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Szent Borbála Kórház  
pályázatot hirdet 

 
 

műtőssegéd (segéd műtőssegéd)  
munkakör betöltésére 

8 általános iskolai végzettség 

a munkakör betöltéséhez szükséges szakirányú szakképzettség  

A műtőssegéd (segéd műtőssegéd) a kórházak általános, központi vagy speciális 

dolgozik. Feladata a műtétek során használt technikai eszközök és berendezések 

irányítás melletti működtetésük. Továbbá betegszállítás és fertőtlenítési 

A jelentkezésekhez csatolandók: 

végzettséget igazoló okmányok másolata, 

hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.

Sikeres felvétel esetén erkölcsi bizonyítvány szükséges. 

Jelentkezési határidő: folyamatos. 

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthetőek. 

A jelentkezéseket és bizonyítvány másolatokat levélben az intézmény Humánpolitikai 

tályára (2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77.), vagy elektronikusan a 

toncsa.ildiko@tatabanyakorhaz.hu e mail címre lehet benyújtani. 

Cím: 2800. Tatabánya, Dózsa György út 77. 

  

  

  

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

általános, központi vagy speciális 

dolgozik. Feladata a műtétek során használt technikai eszközök és berendezések 

irányítás melletti működtetésük. Továbbá betegszállítás és fertőtlenítési 

betekintési jogához. 

A jelentkezéseket és bizonyítvány másolatokat levélben az intézmény Humánpolitikai 



Felvilágosítás kérhető telefonon az 515-469-es telefonszámon. 

 


