
Koch Róbert Kórház és Rendel őintézet - Edelény

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

Pszichiátriai Szakkórház Izsófalva
Pszichiátriai Rehabilitáció

Gyógyfoglalkoztató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3741 Izsófalva, Mária-táró 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezet ői megbízással járó lényeges feladatok:

A  kórház  fekvőbetegeket  ellátó  osztályain  a  gyógyító-rehabilitációs  team tagjaként
tevékenykedik.  Részt  vesz  a  betegek  autonómiájának  lehetőség  szerinti  helyre
állításában.  Feladata:  a  szocioterápiás  programok  szervezése,  konfliktuskezelés,
betegek  rehabilitációra  való  előkészítése.  A  megváltozott  képességű  személyek
segítése  a  társadalomba  való  visszailleszkedéshez.  koooszervezése,
konfliktuskezelés, szervezése,

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Emelt szintű szakképesítés, Rehabilitációs tevékenység terapeuta vagy

Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=331832

1 / 2 2017.08.25. 11:15



Gyógyfoglalkoztató szakasszisztens,
• Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelent ő kompetenciák:

• Kiváló szintű Tolerancia, Együttműködési képesség, Empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

• Szakmai önéletrajz
• Szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
• A pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  a  Bíráló  Bizottság tagjai  a  pályázati

anyagba betekinthessenek
• Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. szeptember 20.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Szepesi  Éva  nyújt,  a
+36306290988 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet -

Edelény címére történő megküldésével (3780 Edelény, Dankó Pista út 80. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 37-3 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógyfoglalkoztató.

• Személyesen: Szepesi Éva, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Edelény,
Dankó Pista út 80. .

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:

• www.krkedeleny.hu - 2017. augusztus 28.

Nyomtatás
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