Kanizsai Dorottya Kórház
az „Egészségügyi szolgálati jogviszony jogállásáról” szóló 2020. évi C törvény 1. § alapján
álláshirdetést tesz közzé az intézmény
Élelmezési osztályára
RAKTÁROS munkakör betöltésére.
Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Kanizsai Dorottya Kórház, 8800 Nagykanizsa, Szekeres József utca 2-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Munkaköri leírásában foglaltak alapján raktárosi feladatok ellátása az intézmény élelmezési
osztályán. Élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok rendelése, raktározása, azok mennyiségi
nyilvántartása, kezelése. Leltárkezelői feladatok elvégzése. Az élelmezési osztály
munkájában való aktív részvétel, szükség esetén fizikai munka végzése (anyagmozgatás).
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati
jogviszony 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Középiskola/gimnázium érettségi,
Élelmezési alapismeretek - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Logisztikai végzettség,
 Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
Elvárt kompetenciák:


Rugalmasság; Terhelhetőség; Önálló munkavégzés; Határidők pontos
betartása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





Fényképes szakmai önéletrajz
Végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hári Vera osztályvezető nyújt, a 0693-502-082 -es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Személyesen az Élelmezési osztályvezetőnek
vagy
 Elektronikus úton:hari.vera@nkkorhaz.hu e-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása személyes meghallgatás alapján történik, melynek eredményéről a
pályázók írásban kerülnek értesítésre. A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy csak
azokat a pályázókat hallgassa meg személyesen, akiket a benyújtott pályázati anyag alapján
alkalmasnak ítél a munkakör betöltésére.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nkkorhaz.hu honlapon
szerezhet.

