Bugát Pál Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bugát Pál Kórház
INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR VEZETŐ FŐGYÓGYSZERÉSZ
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 évre szól.
A munkavégzés helye:
Bugát Pál Kórház Gyöngyös, Dózsa György u. 20-22
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 Az intézeti gyógyszertár, illetve a vényforgalmas patika tevékenységével kapcsolatos
szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési feladatok elvégzése.
 A gyógyszergazdálkodás körébe tartozó feladatok rendelések, készletezés, kiadások,
helyettesítések, keretgazdálkodás) szakmailag helytálló ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint az egyedi megállapodás rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Egyetem, Egyetemi gyógyszerészi végzettség,
 MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlati szintű ismerete,
 Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 Egészségügyi alkalmasság,
 Legalább 5 év intézeti gyógyszertár vezető, főgyógyszerészi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz,
 szakmai vezetői program,
 iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatban,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 írásbeli hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában
részt vevők megismerjék, a pályázó személyes adatait a pályázattal kapcsolatban kezeljék,
 érvényes működési engedély és kamarai tagság igazolása.
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Bugát Pál Kórház címére történő megküldésével (3200 Gyöngyös,
Dózsa György u. 20-22.).
Kérjük a borítékon feltüntetni „PÁLYÁZAT INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR VEZETŐ
FŐGYÓGYSZERÉSZ”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Főigazgató dönt, a véleményező bizottság javaslatának figyelembevételével. A
bizottság személyes meghallgatást tart és véleményét szakmai szempontok alapján alakítja ki.
Hiányosan benyújtott pályázat az érvénytelenség jogkövetkezményét vonja maga után.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
 Egészségügyi Közlöny
 ÁEEK honlapja: www.aeek.hu
 Munkáltató honlapja: www.bugatpal.hu
 kozigallas.hu

