Ügyiratszám: BO/06/2002-2/2018

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
megyei tisztiorvos
munkakör betöltésére.
Az állami szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű állami szolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős foglalkoztatás.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 3530 Miskolc,
Meggyesalja utca 12. szám.
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet 34.1. pontjában meghatározott megyei tisztiorvos feladatkör.
Ellátandó feladatok:
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény szerinti
járványügyi feladatok végzése, ellenőrzési eljárások lefolytatása, dokumentálása,
közigazgatási hatósági döntések előkészítése. Mindenkori hatályos jogszabályok alapján
infekciókontroll tevékenység végzése /nosocomiális fertőzések felügyelete, illetve az ehhez
kapcsolódó OSZIR szakrendszer idetartozó alrendszereinek alkalmazása, felügyelete.
Kórházhigiénés feladatkörben folyamatosan figyelemmel kíséri a megye kórházi járványügyi
helyzetét (az egészségügyi szolgáltatók egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseinek
alakulását), felügyeli a Nemzeti Nosocomiális Surveillance Rendszert, kivizsgálja az
egészségügyi szolgáltatónál halmozottan előforduló fertőzéseket, vagy a különös
jelentőséggel bíró sporadikus nosocomialis fertőzést és nosocomialis fertőzést követő
haláleseteket, a járványügyi kivizsgálást az intézményi kórházhigiénés, illetve
infekciókontroll szolgálatával közösen végzi, kezdeményezi a szükséges járványügyi
intézkedéseket a járványok megelőzése/felszámolása érdekében, felügyeli az intézkedések
végrehajtását, végzi a megye területén működő sterilizáló berendezések mikrobiológiai
tesztpreparátummal történő legalább félévenkénti ellenőrzésének irányítását.
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A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény szerinti
járványügyi feladatok végzése, ellenőrzési eljárások lefolytatása, dokumentálása,
közigazgatási hatósági döntések előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII.
törvény, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati
Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetemi végzettség, általános orvos, higiénikus orvos vagy fogorvos
szakképzettség és szakorvosi képesítés,
 Kreativitás, precizitás, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Egyetemi végzettség közegészségtan-járványtan vagy megelőző orvostan és
népegészségtan szakvizsga orvosi mikrobiológiai szakorvosi képesítés,
 Angol nyelvből középfokú nyelvvizsga,
 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) számítógépes ismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a
közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre,
valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012.
(III.20.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai önéletrajz,
 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak
megkérését igazoló feladóvény másolata,
 iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló
dokumentumok másolata,
 nyilatkozat összeférhetetlenségről,
 nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők
megismerhetik,
 nyilatkozat mely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt
személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez
hozzájárul.
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A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 6.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
BO/06/2002-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: megyei tisztiorvos.
 Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalhoz, 3525 Miskolc,
Városház tér 1. szám.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtási határidőt követően háromtagú előkészítő bizottság előzetesen szakmai
szempontból értékeli a pályázatokat. Az előzetes értékelés alapján a kiválasztott pályázók
szóbeli meghallgatására kerül sor, ezt követően a bíráló bizottság javaslatot tesz a munkáltatói
jogkör gyakorlója felé. A javasolt pályázatok közül a munkáltatói jogkör gyakorlója választja
ki a felvételre kerülő személyt. A kinevezés a kormánymegbízott jóváhagyásával történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapján - 2018. június 16.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe
véve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseit, így a
foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. Az állami tisztviselői
jogviszony határozatlan időre létesül próbaidő kikötésével. A munkáltató fenntartja magának
a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon
szerezhet.

