1. sz. függelék 3. sz. melléklet
a 12/2015.sz. Ideiglenes közszolgálati szabályzathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HATÁROZATLAN IDŐRE

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

(ÁEEK)
EESZT Fenntartási és Üzemeltetési Főosztálya
álláslehetőséget kínál

Szenior Alkalmazás Üzemeltető
feladatkör betöltésére határozatlan időtartamra, teljes munkaidőben.
Ellátandó feladatok:
 Országos, nagy rendelkezésre állású, magas biztonsági szintet megkövetelő egészségügyi


rendszer -Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér üzemeltetése
7*24 órás üzemeltetés, ügyféligények teljesítése, hibabejelentések megoldása, rendszer
felügyelet, adatbázis karbantartás

Előírt szakmai tapasztalat, végzettség:
 Felsőfokú informatikai, programozói vagy mérnöki végzetség, 3-5 év releváns, hasonló
területen szerzett informatikai üzemeltetői tapasztalat

Elvárt képességek, ismeretek:













Windows és Linux rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalat
Adatbázis kezelők, hálózati protokolok, tűzfalak, terhelés elosztók ismerete
SQL lekérdezések futtatásában gyakorlat
IT hibakeresésben, probléma megoldásban gyakorlat
Rendszeradminisztráció, jogosultság kezelési tapasztalat
Ügyfélorientált munkavégzés, szolgáltatói hozzáállás
Ügyeleti rendben történő munkavégzés
Jegykezelő rendszer használata
Feladatgazdai szemlélet és proaktív munkavégzés
Stressz-tűrés, tanulóképesség
Csapatban való munkavégzés

Előnyt jelent:







Felhasználó támogatási tapasztalat
ITIL folyamatok ismerete: incidens kezelés, változáskezelés, probléma menedzsment
Adatbázis-ismeretek: Oracle
Szoftver-fejlesztési ismeretek
Monitoring eszközök ismerete – pl. Nagios
Kapcsolódó minősítések, vizsgák megléte

Feltételek:
 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
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Jogviszony és illetmény: A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényben
szabályozottak alapján.
Munkavégzés helye: 1123 Budapest, Déli Point irodaház, Alkotás u. 17-19.
Amit az ÁEEK kínál: Az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér https://eegeszsegugy.gov.hu) egy országos lefedettséget biztosító, központi egészséginformatikai
rendszer, amely világszínvonalú technológiai alapokon nyugszik és a legmagasabb biztonsági
besorolással rendelkezik. A rendkívül dinamikusan fejlődő rendszert működtető szervezet
innovatív, nyitott légkört és munkakörnyezetet biztosít munkatársaink számára. A folyamatos
fejlesztésben érdekelt munkatársakat érdekes munka, valamint képzési és önképzési
lehetőségek várják.
Jelentkezéshez csatolandó:
 Szakmai önéletrajz
 Motivációs levél
 Fizetési igény
 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 vagy


a jelentkezéseken kérjük feltüntetni „EESZT – Szenior Alkalmazás Üzemeltető”

Az álláshely betölthető:
Azonnali kezdéssel. Az álláshely betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány.
A rendszerrel kapcsolatos információk a www.eeszt.gov.hu oldalon elérhetőek.
A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.aeek.hu honlapon található.
A kiírással kapcsolatos szakmai kérdésekkel Zsigmond-Székely Zsolt üzemeltetési vezetőhöz
fordulhatnak. Elérhetősége: Zsigmondszekely.Zsolt@aeek.hu.
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