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A Tatabányai Szent Borbála Kórház Főigazgatója

Rehabilitációs Osztályára 

álláshelyre az alábbi területre:
 

 

A pályázatokra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk 

rezidenseket is. 

 

Az álláshelyek egyéb jogviszonyban is betölthetők. (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású 

jogviszony). 

 

Bérezés: megegyezés szerint.
 

Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk.

 

Feladat: a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő 

szakorvosi tevékenység végzése.

 

A jelentkezéshez csatolandók:
- végzettséget igazoló okmányok másolata,

- működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat,

- működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása,

- kamarai tagság igazolása 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi)

- részletes szakmai önéletrajz, 

- előadások, publikációk listája,

- hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.

 

Jelentkezési határidő: 2018. december 31

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázati felhívás az NKI honlapján is megtekinthető 2018.

A pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, 

önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani. (2800.

34/515-469 

A borítékra kérjük, írják rá: „Pályázat 

SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ 
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A Tatabányai Szent Borbála Kórház Főigazgatója, Tatai telephelyén működő Mozgásszervi 
 pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető 

: 

 PSZICHOLÓGUS  

A pályázatokra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk 

Az álláshelyek egyéb jogviszonyban is betölthetők. (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású 

Bérezés: megegyezés szerint. 

Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk.

a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő 

szakorvosi tevékenység végzése. 

A jelentkezéshez csatolandók: 
mányok másolata, 

működési nyilvántartás érvényesítéséről szóló határozat, 

működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása,

3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány (erkölcsi) 

 

előadások, publikációk listája, 

hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.

december 31. 

A pályázat elbírálása a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. 

zat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázati felhívás az NKI honlapján is megtekinthető 2018. november 01

A pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, 

önéletrajzzal együtt) kérjük benyújtani. (2800. Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06

írják rá: „Pályázat pszichológusi álláshelyre”. 

  

  

  

Tatai telephelyén működő Mozgásszervi 
pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszonyban betölthető 

A pályázatokra elsősorban szakorvosok jelentkezését várjuk, de szívesen fogadunk 

Az álláshelyek egyéb jogviszonyban is betölthetők. (pl. közreműködő, szabadfoglalkozású 

Szálláslehetőséget biztosítunk, valamint a városban való letelepedést támogatjuk. 

a munkaköri leírásban foglaltak alapján, szakirányú képesítésének megfelelő 

működési nyilvántartás meghosszabbításához szükséges kreditpontok igazolása, 

hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához. 

november 01-től. 

A pályázati anyagot a Humánpolitikai Osztályra (a fentiekben megjelölt másolatokkal, 

Tatabánya, Dózsa György út 77.) Telefon: 06-


