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az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

(a továbbiakban: Eszjtv.) 2. §-a alapján 

 

                                                         pályázatot hirdet 

 

Laboratóriumi Diagnosztika 
                                                      osztályvezető főorvos 

                                                      munkakör betöltésére. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-32. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A Laboratóriumi Diagnosztika szakmai vezetése, vezetésével összefüggő szervezési feladatok 

végrehajtása, az osztályt érintő szakmai protokollok betartásának figyelemmel kísérése, a 

változások nyomon követése, a graduális és posztgraduális képzésben aktív részvétel, a jogszabályi 

előírásoknak megfelelő működtetése.  

 

Illetmény és juttatások: 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. rendelkezései az irányadók.           

          

Pályázati feltételek: 

 Egyetem, általános orvosi diploma, szakirányú szakvizsga 

 Egészségügyi alkalmasság 

 Büntetlen előélet 

 Legalább 5 éves szakorvosi gyakorlat 

 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 További szakvizsga 

 Tudományos fokozat 

 Vezetői tapasztalat 

 Oktatói tapasztalat 

 

 

 

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

A pályázó személyes adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, az iskolai 

végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, érvényes működési nyilvántartási 

igazolás, MOK tagsági igazolás, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, a vezetésre vonatkozó 

szakmai koncepció, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok hivatalos elbírálását követően, 3 hónapos próbaidő kikötésével, 

azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Papp Erzsébet orvosigazgató 

nyújt, a 82/501-321 -os telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban kell postai úton benyújtani a Somogy 

Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gy. 

utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

IG/03442-000/2021., valamint a beosztás megnevezését: osztályvezető főorvos 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A Szakmai Kollégium véleményezését követően, a munkáltatói jogkör gyakorlója által 

összehívott szakmai bizottság előtti személyes meghallgatás. 

A pályázat elbírálásának határideje:  

A meghallgatást követően a kinevezésről az intézmény főigazgatója dönt.  

  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Egészségügyi Közlöny 

 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház honlapja 

 

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

 

 

 

   


