
 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház  
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház  
Finanszírozási és Kontrolling Osztály 

 

előadó  
(egészségügyi szolgálati jogviszony)  

munkakör betöltésére.  
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
 Finanszírozási feladatokkal összefüggésben a kórház medikai rendszerének napi szintű használata 

(MedWorks).  

 Fekvőbeteg szakellátás teljesítményeinek előkészítése, elemzése, folyamatos ellenőrzése. 

 A fekvőbeteg ellátás visszaigazolt hibalista ellenőrzése, javítása.  

 A különböző szakterületek teljesítményével kapcsolatos adatok, információk figyelése, és az érintett 

területekhez történő visszacsatolás. 

 Finanszírozási jogszabályok gyakorlati alkalmazása. 

 Statisztikai adatok, beszámolók, adatszolgáltatások összeállítása. 

 Kapcsolattartás, együttműködés intézményen belüli szervezeti egységekkel. 

 A felsoroltakon kívül egyéb, a felettese által kiadott munka elvégzése. 

 Munkája során használni tudja a MS Office programokat (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).  

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

 Felsőfokú képesítés, egészségügyi végzettség, vagy egészségügyi szervezői/egészségbiztosítási felsőfokú 
végzettség,  

 Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
 magyar állampolgárság  
 büntetlen előélet  

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Egészségügyben vagy egészségügyi finanszírozás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
 kódolási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
 Egészségügyi szolgáltató intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
 Medikai rendszer ismerete  

 
Elvárt kompetenciák:  

 Jó szintű kommunikációs készség,  
 precíz, pontos munkavégzés,  
 megbízhatóság  

 
 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes fényképes szakmai önéletrajz a jelentkező 
elérhetőségeivel, személyes adataival, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, nyilatkozat 
büntetlen előéletről (pozitív elbírálás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beszerzése kötelező), 
COVID-19 védőoltás felvételét igazoló dokumentum másolata. Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak kezeléséhez, illetve hogy a jelentkező anyagát az elbírálásban részt vevő személyek 
megismerhetik.  
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.  
 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi 
Kórház és Egyetemi Oktatókórház címére történő megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. 
(Munkaügyi és HR Igazgatóság)). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 6313/2021HR , valamint a munkakör megnevezését: előadó (egészségügyi szolgálati jogviszony).  
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi eljárás 
rendelkezései alapján történik.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.  
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújsága - 2021. november 15. 
 kozigallas.gov.hu honlapja - 2021. november 15. 

 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A foglalkoztatás és a bérezés az egészségügyi 
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján történik.  
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bazmkorhaz.hu honlapon szerezhet.  
 


