
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet - Edelény

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

Légzőszervi Rehabilitációs Központ
Gyógymasszázs

Gyógymassz őr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony id őtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3780 Edelény, Dankó Pista út 80.

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

A gyógymasszőr feladata a szakorvos szakmai iránymutatása mellett gyógymasszázs
valamint frissítő masszázs végzése. Rehabilitációs team tagjaként segíti és kiegészíti a
gyógytornász  munkáját.  Együttműködik  a  szakorvosokkal,  fizioterápiás
szakasszisztensekkel  a  beteg  gyógyulásának  elősegítésében,  rehabilitációs
programjának megvalósításában.

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Középfokú képesítés, Gyógymasszőr végzettség,
• Felhasználói szintű Számítástechnikai ismeret,
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások :

• Szakképzettséget igazoló okiratok másolat
• Szakmai önéletrajz
• Erkölcsi bizonyítvány
• Érvényes működési engedély és érvényes kamarai tagsági igazolás

A munkakör betölthet őségének id őpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:  2018. április 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Erika nyújt, a 48/524-048
-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:
49/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógymasszőr.

• Elektronikus úton Tóth Erika részére a kpiranyitas@krkedeleny.hu E-mail
címen keresztül

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

A pályázat elbírálásának határideje:  2018. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:

• www.krkedeleny.hu - 2018. március 26.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.krkedeleny.hu
honlapon szerezhet.

Nyomtatás
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