
Szociális Szolgáltatások Háza 
                        

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján 
pályázatot hirdet 

Király Endre Szakgimn. és Szakközépiskola, Bernáth Kálmán 
Református Gimnázium, I. Géza Király Közgazdasági Szakgimnázium, 
Dr. Csányi L. krt-i, Evangélikus, Eötvös utcai, Nyár utcai és Csillagfürt 

óvodák 
 

iskolaorvos 

munkakör betöltésére. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2600 Vác, . 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 

Iskolaorvosi feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás 
alapján iskolákban és óvodákban. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra  a(z) 2021.03.01-től hatályos 
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az 
irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         Egyetem, háziorvostan, belgyógyászat, gyerekgyógyászat 
szakvizsga, 

         büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: 



Eszjtv.) 2. § (4) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve 
vele szemben nem állnak fenn az Eszjtv. 5. § és 6. § bekezdéseiben 
foglalt kizáró okok, cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
végzettséget igazoló dokumentum másolata, nyilatkozat a 
személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról, működési 
nyilvántartásba történt felvétel igazolásának másolata 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 21. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fischer Kornél nyújt, 
a 27/501-400 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Szociális Szolgáltatások Háza 

címére történő megküldésével (2600 Vác, Deákvári fasor 2. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: 1/6-4/2021 , valamint a munkakör 
megnevezését: iskolaorvos. 

         Elektronikus úton Fischer Kornél részére a 
szocigazgato@gmail.com E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatok közül személyes elbeszélgetés után a megfelelő 
pályázó kiválasztása. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         Vác Város Honlapja - 2021. május 1. 

 


