1. sz. függelék 3. sz. melléklet
a 20/2017.sz. közszolgálati szabályzathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HATÁROZATLAN IDŐRE
minta

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

(ÁEEK)
Szakképzés Támogatási Főosztálya
álláslehetőséget kínál

szakképzés támogatási referens
munkakör betöltésére határozatlan időtartamra, teljes munkaidőben.
Ellátandó feladatok:
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés (rezidensképzés) támogatási rendszerének
működtetésével összefüggő feladatok:
a) közreműködik a támogatott szakképzési keretszámok felhasználása céljából kiírt
pályázattal kapcsolatos feladatok ellátásában,
b) a beérkezett támogatási igényekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
c) közreműködik a szakképzési nyilvántartó rendszer működtetésében, adatainak
folyamatos nyilvántartásában,
d) a feladatellátás érdekében kapcsolatot tart a Hivatal többi főosztályával, az
egészségügyi szolgáltatókkal, és a felsőoktatási intézményekkel,
e) tájékoztatást nyújt a támogatott szakképzéssel kapcsolatos megkeresésekre.
A rezidens képzés keretében kinevezett közalkalmazottakkal összefüggő humánpolitikai
feladatokat:
a rezidensek kinevezéséhez szükséges dokumentumok vizsgálata,
a kinevezések előkészítéséhez szükséges előzetes ügyintézési feladatok ellátása,
a rezidensek kinevezésének, jogviszony megszüntetésének előkészítése,
az előresorolások, kinevezés módosítások előkészítése,
a rezidensek foglalkoztatására vonatkozó adatok nyilvántartása,
a rezidensek kinevezését, foglalkoztatását érintő tájékoztatások nyújtása,
biztosítása,
l) a rezidensek foglalkoztatása alatt keletkező dokumentumok megfelelő tárolásának
biztosítása, információk rögzítése,
m) a fenti feladatok ellátása érdekében kapcsolatot tart az érintett rezidensekkel,
képzőhelyekkel és szakképzést koordináló egyetemekkel.
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Előírt végzettség, szakmai tapasztalat:
 felsőfokú végzettség
Elvárt képességek, ismeretek:
 pontos, alapos munkavégzés
 megbízhatóság
 csapatmunkára való alkalmasság
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1. sz. függelék 3. sz. melléklet
a 20/2017.sz. Ideiglenes közszolgálati szabályzathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HATÁROZATLAN IDŐRE
minta

Feltételek:
 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
Jogviszony és illetmény: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben
szabályozottak alapján.
Munkavégzés helye: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.
Amit az ÁEEK kínál: Innovatív és nyitott légkör, dinamikus környezet, folyamatos
fejlesztésben érdekelt munkatársak, képzési és önképzési lehetőségek.
Jelentkezéshez csatolandó:
 Fényképes, részletes szakmai önéletrajz
 Motivációs levél
 Végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai
 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek
megismerjék
 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes
adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.
Jelentkezés:
 elektronikus úton a humanpolitika2@aeek.hu címen
 a jelentkezéseken kérjük feltüntetni „pályázat szakképzési referensi álláshelyre”.

Jelentkezési határidő: május 20.
A munkakör betölthető:
Az elbírálást követően azonnal. A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.aeek.hu honlapon található.
A kiírással kapcsolatos szakmai kérdésekkel dr. Papp Dávid főosztályvezetőhöz fordulhatnak.
Elérhetősége: papp.david@aeek.hu, 06-1-411-3764
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