Iktatószám: ÁEEK/45366-5/2019.

ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 14
§-ában kapott felhatalmazás alapján
pályázatot hirdet
megyei házi gyermekorvosi kollegiális szakmai vezetői
feladat, megbízási szerződéssel történő ellátására 3 év határozott időtartamra.
Feladatok:
 a kollegiális szakmai vezetői rendszer feladatainak megvalósítása érdekében kapcsolatot tart
a területi szakmai vezetőkkel, irányítja, felügyeli tevékenységüket,
 az országos szakmai vezetővel együttműködve 3 havonta, szükség esetén, soron kívül
egyeztetést kezdeményez a területi kollegiális szakmai vezetőkkel az alapellátást érintő
változásokról,
 félévente összefoglaló jelentést készít a megyében működő területi szakmai vezetők
tevékenységéről az országos szakmai vezető számára,
 együttműködik az ÁEEK alapellátási módszertani központjával az alapellátás tevékenységének
monitorozását, fejlesztését célzó programok végrehajtásában,
 részt vesz az illetékességébe tartozó szakellátó intézmények által kezdeményezett,
szakterületét érintő egyeztetéseken,
 ha az alapellátás tekintetében szakmai szabályokba vagy jogszabályba ütköző tevékenységet
tapasztal, illetve a területi szakmai vezetőtől ilyen tevékenységről tudomást szerez, erről
tájékoztatja az országos szakmai vezetőt.
Pályázati feltételek:
 legalább 10 éves orvosi szakmai gyakorlat,
 legalább 5 éve folyamatosan házi gyermekorvosi feladatokat lát el,
 területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik,
 be nem töltött 65. életév,
Elvárt készségek:
 jó kommunikációs készség
 proaktivitás
 Office szoftverek felhasználói szintű ismerete
Díjazás:
A 4/2000 (II. 25.) EüM rendelet 14. § (9) bekezdése alapján a megyei szakmai vezető tevékenységének
ellátásáért 366 000 Ft/hó tiszteletdíjban részesül, költségtérítés nem illeti meg. A tiszteletdíj a kifizetőt
terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza.
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A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:







a pályázó személyes adatait tartalmazó, szakmai önéletrajz (Europass önéletrajz),
motivációs levél,
végzettséget igazoló okiratok másolatai,
a pályázati feltételeknek való megfelelést igazoló okiratok másolatai,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagnak a döntés meghozatala érdekében történő
sokszorosításához, továbbításához, a döntésben, véleményezésben résztvevők általi
megismeréséhez.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat elektronikus úton a kollegialis@aeek.hu címre kell benyújtani.
Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „megyei házi gyermekorvosi
kollegiális szakmai vezetői”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 4.
A pályázatok benyújtása során kérjük annak figyelembevételét, hogy hiánypótlásra a benyújtási
határidő lejártáig van lehetőség.
A pályázat elbírálásának rendje:
A beérkezett pályázatokat az ÁEEK főigazgatója által delegált 1 főből, az ÁEEK-ben működő alapellátási
módszertani feladatokat ellátó vezetőből, valamint a szakterület szerint érintett egészségügyi szakmai
kollégiumi tagozat által delegált 1 főből álló bizottság bírálja el. A bíráló bizottság döntése során
vizsgálja, hogy a pályázó megfelel-e a rendeletben meghatározott követelményeknek. A beérkezett
pályázatokról a bírálatot megelőzően a Magyar Orvosi Kamara illetékes területi szerve véleményt
nyilvánít, amelyet a bíráló bizottság döntése során figyelembe vesz.
A pályázati hirdetmény közzétételének helye:
A pályázati hirdetmény az ÁEEK honlapján kerül közzétételre.
A tevékenység 2019. szeptember 1. napjával kezdhető meg.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az ÁEEK munkatársainál lehet az alábbi elérhetőségen:
kollegialis@aeek.hu
Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre kerülnek.
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