
 

A Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház állásajánlatai  

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy benyújtott pályázataikat, önéletrajzaikat, személyes adataikat a 

kötelezően érvényes szabályozásokkal és az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) 

összhangban kezeljük. 

 

Az önéletrajzok, pályázatok, személyes adatok kezelésének célja az adott pozíció betöltése. A 

fel nem vett jelentkezők adatai törlésre kerülnek.  

 

Önéletrajzokat - egy esetleges, későbbi munkavállalás céljából -, csak a jelentkező kifejezett 

kérésére őrzünk meg a személyre szabott tájékoztatóban szereplő ideig.  

 

Általános információk az adatvédelemmel kapcsolatban a szakkórház honlapján az 

„Adatvédelmi tájékoztatók” fülön találhatóak. 
 

http://www.visegradikorhaz.hu/pdf/gdpr2.pdf 

Foglalkoztatás jellege:  

• teljes munkaidős (heti 40 óra), határozatlan időre szóló egészségügyi szolgálati 

jogviszony 

Feltételek: 

• szakács szakképesítés 

• büntetlen előélet, cselekvőképesség 

Előnyt jelent: 

• húsfeldolgozó/hentesmunkákban való jártasság 

• közétkeztetésben szerzett gyakorlat 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok: 

• szakképesítést igazoló okmányok másolata 

• szakmai önéletrajz  

• hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a jelentkezés elbírálásában résztvevők 

betekintési jogához 

 

Sikeres elbírálás esetén az egészségügyi szolgálati munkaszerződés megkötése előtt 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beszerzése és bemutatása szükséges. 

 

Főbb feladatok: 

• Szakkórházunk üzemi konyháján a főszakács irányítása mellett 230 beteg és kb. 40 fő 

munkatársi létszámra megfelelő mennyiségű és minőségű ételek elkészítése, tálalása. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 

A Közigállás publikálás időpontja: 2021. augusztus 30. 

 

Pályázati kiírás száma: 24/15/2021. 

 

 

http://www.visegradikorhaz.hu/pdf/gdpr2.pdf


Amit kínálunk: 

- állandó délelőttös műszak 

- utazási költségtérítés  

- jó munkahelyi légkör, szép környezet 

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 

 

További felvilágosítás telefonon:  

• 06-26/801-700/1350, 1340 

• E- mail: humpol@visegradikorhaz.hu 

• E-mail: munkaugy@visegradikorhaz.hu 

 

Dietetikus  
 

Foglalkoztatás jellege:  

• teljes munkaidő (heti 40 óra), határozatlan időre szóló egészségügyi jogviszony 

• besorolás, bérezés a szakdolgozói bértábla szerint 

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

• A betegek élelmezésének megtervezése, diétás étrend összeállítása, táplálkozási 

tanácsadás és egyéb dietetikus kompetenciába tartozó feladatok ellátása, munkaköri 

leírás szerint. 

 Pályázati feltételek: 

• Főiskola, dietetikus végzettség 

• Büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai önéletrajz,  

• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

• Érvényes működési engedély, (kártya másolata) 

• Kamarai tagság igazolása (igazolvány másolata).  

• Hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a pályázat elbírálásában résztvevők 

betekintési jogához.  

• Sikeres pályázat esetén a kinevezéshez szükséges három hónapnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány beszerzése 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

• A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 

A Közigállás publikálás időpontja: 2021. augusztus 30. 

 

Pályázati kiírás száma: 24/18/2021 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

•  MESZK állásbörze 

További felvilágosítás telefonon:  

• 06-26/801-700/1350, 1340 

• E- mail: humpol@visegradikorhaz.hu 

• E-mail: munkaugy@visegradikorhaz.hu 
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Ápoló 
 

Foglalkoztatás jellege:  

• teljes munkaidő (heti 40 óra), határozott időre szóló egészségügyi szolgálati jogviszony 

• besorolás, bérezés a szakdolgozói bértábla szerint 

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

• Rehabilitációs fekvőbeteg osztályokon (mozgásszervi, gasztroenterológiai profil) ápolói 

kompetenciába tartozó feladatok ellátása munkaköri leírás szerint. 

 Pályázati feltételek: 

• Érettségi, emelt szintű szakképesítés, ápoló (HÍD, OKJ 54, 55), felnőtt szakápoló vagy 

általános ápoló és általános asszisztens végzettség,  

• Büntetlen előítélet, cselekvőképesség.  

• Érvényes működési engedély, kamarai tagság 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai önéletrajz, 

• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata,  

• MESZK tagság, érvényes működési nyilvántartás kártya másolata 

• Hozzájárulás a pályázat elbírálásában résztvevők betekintési jogához.  

• Sikeres jelentkezés esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beszerzése 

szükséges. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2021. augusztus 30. 

Pályázati kiírás száma: 24/17/2021 

Pályakezdők, képzésben résztvevők jelentkezését is várjuk! 

További felvilágosítás telefonon:  

• 06-26/801-700/1350, 1340 

• E- mail: humpol@visegradikorhaz.hu 

• E-mail: munkaugy@visegradikorhaz.hu 

   

Gyógytornász  
 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

• 2 fő részére határozott idejű, kb. 1,5 – 2 évig tartó egészségügyi szolgálati jogviszony, 

gyermekvállalás miatt távollévő kollégák helyettesítése 

 

Foglalkoztatás jellege:  

• Teljes munkaidő, heti 40 óra  

 

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

 

• Rehabilitációs fekvőbeteg osztályokon (mozgásszervi, gasztroenterológiai profil) a 

betegek életminőségének javítása, az orvosok által felírt gyógytorna kezelések, (egyéni, 

csoportos, víz alatti), és egyéb kompetenciába tartozó feladatok ellátása.  

 

Pályázati feltételek: 

• Főiskola, Gyógytornász végzettség 
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• Büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata. MESZK tagság 

igazolása, érvényes működési engedély másolata. Kinevezéshez szükséges három 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Hozzájárulás a személyes adatok 

kezeléséhez és a pályázati elbírálásában résztvevők betekintési jogához.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

• A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 

KÖZIGÁLLÁS publikálás időpontja: 2021. augusztus 30. 

 

Pályázati kiírás száma: 24/16/2021 

 

További felvilágosítás telefonon:  

• 06-26/801-700/1350, 1340 

• E- mail: humpol@visegradikorhaz.hu 

• E-mail: munkaugy@visegradikorhaz.hu 

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 

 

Karbantartó 

(villanyszerelő) 

 
Foglalkoztatás jellege:  

• teljes munkaidő (heti 40 óra), határozatlan időre szóló egészségügyi szolgálati 

jogviszony 

• Feltételek: 

• Középfokú végzettség, villanyszerelő szakképesítés 

• Büntetlen előélet 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok: 

• végzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata 

• szakmai önéletrajz 

• hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a jelentkezést elbírálók betekintési 

jogához 

• Szerződéskötéshez 3 hónapnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzése 

szükséges 

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 15. 

További felvilágosítás telefonon:  

• 06-26/801-700/1350, 1340 

• E- mail: humpol@visegradikorhaz.hu 

• E-mail: munkaugy@visegradikorhaz.hu 

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk! 

 

Takarító  
 

Foglalkoztatás jellege:  

• 1 fő határozatlan időre szóló, (heti 40 órás) egészségügyi szolgálati jogviszony 
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• 2 fő határozott időre szóló, heti 40 órás egyészségügyi szolgálati jogviszony, 

gyermekvállalás miatt távollévő kollégák helyettesítésére 

• Feltételek: 

• Általános iskolai végzettség 

• Büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok: 

• végzettséget igazoló okmány másolata 

• szakmai önéletrajz 

• hozzájárulás a személyes adatok kezeléséhez és a jelentkezést elbírálók betekintési 

jogához 

• szerződéskötéshez szükséges 3 hónapnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány 

beszerzése 

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 15.  

További felvilágosítás telefonon:  

• 06-26/801-700/1350, 1340 

• E- mail: humpol@visegradikorhaz.hu 

• E-mail: munkaugy@visegradikorhaz.hu 
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