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PÉCS M.J.V. EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 

pályázatot hirdet  

Orvos-igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

 

A jogviszony jellege: 

A foglalkoztatásra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján, 

egészségügyi szolgálati jogviszonyban kerül sor. 

A vezető megbízás előfeltétele az egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott 

szakorvosi munkakör betöltése, határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszonyban. 

A foglalkoztatásra teljes munkaidős jogviszonyban kerül sor. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye: 

7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2. sz. (Rendelőintézet) 

Illetmény és egyéb juttatások 

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására és mértékére 2020. évi C. törvény, a 

végrehajtási rendelete és egyéb ágazati jogszabályok az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

a) orvostudományi egyetemi végzettség, szakorvosi képesítéssel, valamint legalább 5 év 

gyakorló orvosi tevékenységgel; 

b) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy 

egészségügyi (szak) menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés; 

c) költségvetési intézményben szerzett legalább hároméves vezetői gyakorlat. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Szakképzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

szakmai önéletrajz, a működési engedély másolata, kamarai tagság másolata, szakmai program. 

A beosztás betölthetőségének időpontja. 

A beosztás legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 24. 
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A pályázat benyújtásának módja: 

d) Postai úton, a Pécs M.J.V. Egyesített Egészségügyi Intézmények címére történő 

megküldésével (7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni 

pályázati azonosítóként a beosztás megnevezését: „szakorvosi munkakörben, orvos 

igazgató”. 

 és 

e) Elektronikus úton az igazgato@eeipecs.hu e-mail címen keresztül. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 26. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szentivánszkiné Dr. Örkényi Anna 

főigazgató nyújt a 72/523-501-es telefonszámon. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
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