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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

Semmelweis Tagkórház - Élelmezési Osztály

pályázatot hirdet Egészségügyi szolgálati jogviszony  keretében

raktáros
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Élelmezési nyersanyagok megrendelése, átvétele, 
tárolási körülmények folyamatos ellenőrzése, raktárkészlet folyamatos nyomon követése, 
nyersanyagok kiadása, adminisztrációs feladatok.

Betöltendő állás szakmacsoportja: fizikai munka

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): 
Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi

Betöltendő állás jogviszonya: Egészségügyi szolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános 
(hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Miskolc

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- Középfok, Általános programok és képzések, m.n.s., érettségi bizonyítvány

- Középfok, Általános programok és képzések, m.n.s., 
raktárosi/raktárvezetői képesítés

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
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A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

- Élelmezési üzemben/konyhán szerezett raktárosi tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

- motivációs levél

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló 
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.23. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Az ME-03-01 Emberi Erőforrás Gazdálkodás minőségügyi 
dokumentum alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.31. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi 
Oktatókórház honlapja és faliújságja,  OKFŐ állásportálja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


