Pályázati felhívás

IzsÃ¡k VÃ¡ros Ã–nkormÃ¡nyzata
<br>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
<br>a KÃ¶zalkalmazottak jogÃ¡llÃ¡sÃ¡rÃ³l szÃ³lÃ³ 1992. Ã©vi XXXIII. tÃ¶rvÃ©ny 20/A. Â§
alapjÃ¡n pÃ¡lyÃ¡zatot hirdet
<br>IzsÃ¡k VÃ¡ros Ã–nkormÃ¡nyzataâ€¨â€¨ hÃ¡ziorvos munkakÃ¶r betÃ¶ltÃ©sÃ©re.
<br>
<br>AÂ jogviszony idÅ‘tartama:
<br>HatÃ¡rozatlan idejÅ±, amely kÃ¶zalkalmazotti vagy vÃ¡llalkozÃ³i jogviszony keretÃ©ben
is ellÃ¡thatÃ³.
<br>Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
<br>FoglalkoztatÃ¡s jellege:
<br>Teljes munkaidÅ‘
<br>A munkavÃ©gzÃ©s helye:
<br>BÃ¡cs-Kiskun megye, 6070 IzsÃ¡k, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
<br>A munkakÃ¶rbe tartozÃ³, illetve a vezetÅ‘i megbÃ-zÃ¡ssal jÃ¡rÃ³ lÃ©nyeges feladatok:
<br>FelnÅ‘tt kÃ¶rzetben hÃ¡ziorvosi feladatok ellÃ¡tÃ¡sa Ã¼gyeleti kÃ¶telezettsÃ©g
nÃ©lkÃ¼l terÃ¼leti ellÃ¡tÃ¡si kÃ¶telezettsÃ©ggel. IzsÃ¡k VÃ¡ros Ã–nkormÃ¡nyzata a
bejÃ¡ratott, kÃ¶telezÅ‘ felszerelÃ©ssel ellÃ¡tott praxis praxisjogÃ¡t ingyenesen adja Ã¡t. Az
1654 fÅ‘s praxis kÃ¶zponti Ã¼gyelettel rendelkezik.
<br>

Illetmény és juttatások:
<br>Az illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazotti jogviszony keretében
megvalósuló feladatellátás esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény rendelkezései az irányadók.
<br>
<br>Pályázati feltételek:
<br>•Háziorvostan szakvizsga megléte, vagy rezidensként megkezdett háziorvostan
szakvizsga
<br>•Büntetlen elõélet
<br>•Magyar állampolgárság
<br>•Az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, valamint annak
végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000.(II.25.) EüM. Rendeletben elõírt
feltételek
<br>
<br>A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
<br>•Fényképes szakmai önéletrajz
<br>•90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy
annak megkérésérõl szóló igazolás,
<br>•Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
<br>•MOK tagság igazolása
<br>•Vállalkozás esetén a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata
<br>•A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
<br>•A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, a pályázati anyagot az
elbírálásban résztvevõk teljes körûen megismerjék.
<br>A munkakör betölthetõségének idõpontja:
<br>A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
<br>A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 27.

<br>A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bak Nándor jegyzõ a
06-76/568-063-as telefonszámon nyújt.
<br>A pályázatok benyújtásának módja:
<br>
<br>•elektronikus úton Bak Nándor jegyzõ részére az izsak@izsak.hu E-mail címen
keresztül,
<br>•személyesen a 6070 Izsák, Szabadság tér 1. címen.
<br>A pályázat elbírálásának módja, rendje:
<br>A pályázat elbírálására a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ elsõ
Képviselõ-testületi ülésen kerül sor.
<br>A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 4.
<br>

