
 

 
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 
Közbeszerzési Csoport 

 

közbeszerzési referens  
(egészségügyi szolgálati jogviszonyban) 

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: A közbeszerzési eljárások teljes körű 
lebonyolítása az előkészítéstől a szerződéskötésig, az eljárásokkal összefüggő adminisztratív és technikai feladatok 
ellátása a mindenkor hatályos Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat figyelembe vételével. - A közbeszerzési eljárások 
dokumentumainak előkészítése, kapcsolattartás az intézmény szervezeti egységeivel. - A fenntartó OKFŐ és a központi 
szervek felé az engedélyeztetési eljárások előkészítése, koordinálása. - Az eljárási cselekmények lebonyolítása az EKR 
rendszer alkalmazásával. - A központosított közbeszerzési rendszerek (KEF, DKÜ, DKR,) használatával összefüggő 
feladatok ellátása. 
 

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

Pályázati feltételek: 
•         Középfokú képesítés, 
•         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), 
•         büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
•         Felsőfokú képesítés, szakirányú végzettség, 
•         közbeszerzési eljárások lebonyolításában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
•         azonnali munkakezdés 

Elvárt kompetenciák: 
•         Jó szintű kommunikációs készség, 
•         határozottság, pontosság, terhelhetőség, magabiztosság, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok fénymásolata, 
részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázati 
eljárásban részt vevők betekintési jogáról 
 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15. 
 
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: 4835/2022HR, 
valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens (egészségügyi szolgálati jogviszonyban). 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi eljárás 
rendelkezései alapján történik. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 30. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

•         B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház honlapja és faliújsága - 2022. november 25. 
•         kozigallas.gov.hu honlapja - 2022. november 25. 
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A foglalkoztatás és a bérezés az egészségügyi szolgálati 
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján történik. 
 


