TISZALÖKI ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Parancsnoka pályázatot hirdet

SZAKORVOS
beosztás betöltésére, hivatásos tiszti jogviszonyba,
teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 állandó belföldi lakóhely
 18. életév betöltése és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál
legalább tíz évvel kevesebb,
 fizikai, pszichikai, egészségi alkalmasság,
 kifogástalan életvitel, büntetlen előélet,
 állami felsőfokú iskolai végzettség (orvosi diploma), valamint belgyógyász,
sebész, oxiológia-sürgősségi, intenzív terápiás szakorvosi, háziorvosi, szakorvosi,
illetve egyéni mérlegelés alapján egyéb szakorvosi képzettség,
 érvényes egészségügyi szakdolgozói működési kártya, orvosi kamarai tagság
A munkakör betöltéséhez szükséges főbb szakmai elvárások:
 Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben szakorvosi feladatok és orvosi ügyeleti,
készenléti feladatok ellátása
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), képesség egyéb egészségügyi
programok használatának elsajátítására és alkalmazására
 Jártasság az esetleges betegpanaszok kezelésében, elbírálásában
 Jó kommunikációs és problémamegoldó készség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Belgyógyász,
 Belgyógyászatra vagy sebészetre ráépülő szakvizsga
 Rendvédelmi szerveknél és/vagy kórházi gyakorlat
Juttatások: A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál
foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Esztjv.) és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)
rendelkezései alapján.
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Egyéb juttatások:






utazási költségtérítés,
cafeteria,
ruházati illetmény,
albérleti hozzájárulás

A munkavégzés helye:
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet; 4450 Tiszalök, Kossuth utca 124.
A munkavégzés rendje:
 teljes munkaidő
A pályázat tartalmazza:
 a legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajzot;
 állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen nyelv ismeretet, szakvizsgát tanúsító okiratok
egyszerű másolatát;
 motivációs levelet;
 jelenlegi munkahelyének és munkakörének megnevezését;
 a büntetés-végrehajtás területén esetlegesen megszerzett munkatapasztalatokat;
 írásbeli hozzájárulást személyes adatai kezeléséhez.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokához - 4450 Tiszalök,
Kossuth u. 124. – címen kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
„Szakorvos”. A pályázatokat elektronikus formában a reznek.marta@bv.gov.hu e-mail címre is
megküldheti.
Pályázat benyújtásának határideje:
Pályázat elbírálásának határideje:

2021. december 31.
2022. január 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az intézet parancsnoka által kijelölt bizottság véleményezi. A beosztás áthelyezés
esetén az áthelyezésre jogosult szerv vagy szervezeti egység vezetőjének hozzájárulása alapján
tölthető be. A pályázók írásban értesítést kapnak a pályázat eredményéről.
A pályázat elbírálásának módja:
 A pályázatokat az intézetparancsnok által kijelölt háromtagú bizottság véleményezi. A
bizottság javaslata alapján a pályázatokat az intézetparancsnok bírálja el, az eredményről a
résztvevőket írásban értesítjük.
A beosztás betöltésének kezdőnapja:
 2021. február 01.
Egyéb információk:
 A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető – hivatali munkaidőben - az alábbi
telefonszámokon: (42) 524-912, NTG: 138-1500, illetve a reznek.marta@bv.gov.hu e-mail címen
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a Személyügyi és Szociális Osztályon. A pályázatokban szereplő személyes adatok kezelésével
kapcsolatos kérdésekben, az ezzel kapcsolatos felvilágosítási és rendelkezési jog gyakorlása
kapcsán szintén a Személyügyi és Szociális Osztály kereshető.
A pályázatokban szereplő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekben, az ezzel
kapcsolatos felvilágosítási és rendelkezési jog gyakorlása kapcsán szintén a Személyügyi és
Szociális Osztály kereshető.

Tiszalök, 2021. „az elektronikus dátumbélyegző szerint”.

Gyenge-Bíró István bv. ezredes
büntetés-végrehajtási főtanácsos
intézetparancsnok
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