Pályázati kiírás
1.) A pályázatot meghirdető szerv neve, címe:
Bedegkér Község Önkormányzata 8666 Bedegkér Rákóczi u. 147.,
Kánya Község Önkormányzata 8667 Kánya, Fő u. 170.,
Somogyegres Község Önkormányzata 8666 Somogyegres Petőfi u. 3.,
Tengőd Község Önkormányzata 8668 Tengőd, Petőfi u. 32.
2.) Munkahely és munkakör megnevezése:
Háziorvos
- vegyes háziorvosi körzet,
- területi ellátási kötelezettséggel,
- iskolaorvosi feladatok ellátása,
- vállalkozási formában vagy közalkalmazotti jogviszonyban,
- a háziorvosnak részt kell vennie társulás keretében működtetett ügyeleti ellátásban,
- a háziorvosi körzethez tartozó 4 település állandó lakosainak száma: 1681 fő.
3.) Pályázati feltételek:
- a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, a 2000. évi II. törvényben és a 18/2000. (II. 25.) Korm.
rendeletben foglalt képesítési és egyéb feltételek megléte,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- a tevékenység végzéséhez szükséges személygépkocsival való rendelkezés.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- belgyógyász vagy foglalkozás egészségügyi szakképesítés,
- körzeti illetve háziorvosi gyakorlat.
- referenciák megjelölése.
A pályázathoz csatolandó:
- képesítést igazoló okirat hiteles másolata,
- 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás a kérelem benyújtásáról,
- részletes, fényképpel ellátott szakmai és személyes önéletrajz,
- háziorvosi szakvizsga okirat másolata,
- háziorvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okirat másolata,
- működtetési jog megszerzését igazoló okirat hitelesített másolata vagy a működtetési jog
megszerzése feltételeinek fennállását igazoló ÁNTSZ határozat hitelesített másolata,
amennyiben vállalkozóként kívánja a feladatot ellátni, az asszisztensi állás betöltéséről való
gondoskodásról szóló nyilatkozat és a vállalkozási tevékenységet igazoló okirat másolata,
hozzájáruló nyilatkozat a pályázat elbírálásában részt vevők részére a pályázati anyag
megismeréséhez,
nyilatkozat a pályázat nyilvános vagy zárt ülésen történő elbírálásáról.
4.) Juttatások, egyéb információk:
- Bérezés közalkalmazotti jogviszony esetén az 1992. évi XXXIII. tv. szerint.
- Szükség esetén szolgálati lakás biztosított.
- A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 11.
- Az elbírálás határideje: 2009. december 18.
- Az állás legkorábban 2010. január 1-jétől tölthető be.
- A megbízás időtartama: Az önkormányzatok a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló
szerződést kötnek, illetve Kánya Község Önkormányzat a pályázót határozatlan időre nevezi
ki.
- A pályázattal kapcsolatba felvilágosítás Schmuck Ferenc polgármestertől kérhető a (20) 9319645-ös telefonszámon.
- A pályázatokat Schmuck Ferenc polgármesternek címezve a 8667 Kánya, Fő u. 170.
postacímre kell személyesen vagy postai úton ajánlott küldeményként feladni.
- A képviselő-testületek fenntartják a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsák.
- A pályázat a KSZK honlapján is megjelenik.

