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Álláshirdetés 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménye 

területi védőnő 

munkakör betöltésére. 

A egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:XXIII. kerület Budapest, Táncsics Mihály utca 104. 

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

Védőnői feladatok ellátása a XXIII. kerület területén. A mindenkor hatályos 49/2004. (V.21.) ESZCSM 

rendelet szerinti feladatok ellátása egészségügyi jogviszonyban. Nővédelem, várandós anyukák gondozása, a 

gyermekágyas időszakban segítségnyújtás, és tanácsadás. Az újszülött kórtól a tanulói jogviszony 

megkezdéséig gyermekgondozás, tanácsadás. Óvodákban védőnői feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszony rendelkezései az 

irányadók. 

Pályázati feltételek: 

• Főiskola, védőnő 

• magyar állampolgárság 

• büntetlen előélet 

• MESZK tagság 

• SARS-COV-2 elleni védőoltás megléte 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes szakmai önéletrajz  

• végzettséget igazoló dokumentumok másolata  

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  

• működési nyilvántartási- és MESZK kártya másolata  

• Nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba 

betekinthetnek, a pályázattal összefüggő személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.  

Elvárt kompetenciák: 

• Önálló munkavégzés 

• Precizitás 

• Megbízhatóság 

Bérem kívüli juttatások: 

• Cafeteria 

• Utazási támogatás 

• Ruházati hozzájárulás 

• Bankkártya költség 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően, azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június.10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információk: Pákáné Csehi Réka vezető asszisztenstől 

kérhetőek a  +36-30-180-51-86 mobiltelefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton pakane.csehi.reka@eszi23.hu 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 24. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.eszi23.hu 
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