
Szent Márton Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ 

 

pályázatot hirdet 

 

Szakápolás vezető 

 

munkakör betöltésére 

A jogviszony jellege és időtartama: határozatlan idejű, teljes munkaidős munkaviszony  

(3 hónap próbaidő alkalmazásával)  

A munkavégzés helye: Szent Márton Görögkatolikus Szociális Szolgáltató Központ  

(5052 Újszász, Abonyi út 1.)  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  

- Szakápolási engedély megszerzésében való részvétel, engedélyeztetési eljáráshoz 

szükséges dokumentációk előkészítése, tárgyi eszközök felülvizsgálata, javaslattétel 

eszköz beszerzésre,  

- A szakápolás vezetőjeként koordinálja az intézmény szakápolási tevékenységét, 

jogszabály szerinti működését, dokumentációját, hatósági és egyéb jelentési 

kötelezettségeit,  

- Kapcsolatot tart az intézmény orvosaival, egészségügyi intézményekkel, az 

intézményben élők hozzátartozóival,  

- Az intézményben ápoló munkakörben továbbképzésének szakmai irányítása, 

szervezése, foglalkoztatott dolgozók képzésének,  

- Az intézmény infekciókontroll felelőseként szervezi és koordinálja az infekciókontroll 

elvek kidolgozását és betartását,  

- Segíti az intézményt szakmai beszámolók és munkatervek elkészítését, biztosítva az 

intézmény jogszerű működését  

Pályázati feltételek:  

- diplomás ápoló, okleveles ápoló  

- érvényes egészségügyi szakdolgozói működési nyilvántartás, érvényes kamarai tagság, 

- felhasználói szintű számítógépes ismeret (Word, Excell, PP)  

- lelkészi ajánlás  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

- Ápolás, gondozás területén szerzett tapasztalat.  

- Legalább 3-5 év egészségügyben szerzett szakmai tapasztalat.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, 

motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, adatkezelési nyilatkozat. 

 

http://szentlukacsszeretetszolgalat.hu/uploads/2021/06/nyilatkozat-szemelyes-adatok-kezeleserol.pdf


A pályázatok benyújtásának módja:  

- Elektronikus úton a szentmarton.ujszasz@szlgsz.hu e-mail címen keresztül,  

vagy  

- Postai úton az 5052 Újszász, Abonyi út 1.  

A jelentkezés határideje: folyamatos, a munkakör várhatóan 2023. március 01-től, illetve 

megegyezés szerint betölthető.  

A pályáztató az álláshely betöltésére alkalmas jelöltekkel - a döntést megelőzően - időpontot 

egyeztet személyes elbeszélgetésre.  

Személyes meghallgatásra, valamint a szakmai ismereteket is felmérő beszélgetésre - a pályázati 

feltételeknek megfeleltek közül - azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt 

iratokat - pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a pályáztató 

szükségesnek ítéli. A pályáztató fenntartja azon jogát, hogy indokolás nélkül teljes egészében 

eredménytelennek nyilvánítsa a pályázatot, és ismételt pályázatot írjon ki.  

 


