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Pályázat a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület
(VMSZ) orvosszakmai-vezető feladat ellátására
A munkakör megnevezése:

Orvosszakmai-vezető
(5/2006. (II.7.) EüM rendelet 1. melléklet I.22. pont szerint)

A megbízás időtartama:

Határozott idejű, 2 évre szóló megbízás.

A munkavégzés helye:

Zánka 030/8 Hrsz.

A foglalkoztatás jellege:

Karitatív.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
• Egyszemélyi felelőse a VMSZ egészségügyi tevékenységének.
• Képviseli a VMSZ-t szakmai fórumokon. Felelős a hatáskörébe tartozó források és eszközök
célszerű és hatékony felhasználásáért.
• Felelőse az SMH (Sürgősségi Mentőhajó) szakmai működésének.
• Elkészíti és kiadja a hatáskörébe utalt, működést szabályozó utasításokat.
• Gondoskodik az SMH egészségügyi személyzetének törvényben előírt képzésének és
vizsgáztatásának megszervezéséről.
• Oxiológiai tudományos munkát szervez és végez.
• Évi 72 órában SMH kivonuló szolgálatot lát el.
• Gondoskodik a VMSZ meglévő egészségügyi szakmai működési engedélyeinek folyamatos
ellenőrzéséről.
• Dönt azokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az VMSZ elnöke a hatáskörébe utal.
Pályázati feltételek:
• Egyetemi diploma,
• Oxiológiai vagy sürgősségi orvostan szakvizsga,
• Legalább 3 év kivonulói gyakorlat,
• Vezetői tapasztalat,
• Középfokú angol nyelvtudás,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Aneszteziológia-intenzív terápia szakvizsga,
• Honvédorvostan-katasztrófa orvostan szakvizsga,
• Kishajó-vezető képesítés (hivatásos),
• Vízimentő vizsga,
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Munkabér és juttatások:

Karitatív + költségtérítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz,
• Motivációs levél, amely tartalmazza a jövőorientált szakmai tervet a megpályázandó álláshelyről,
• Diploma és szakorvosi képesítés másolata,
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2012.07.01-től tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012.06.20.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton, a pályázatnak a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata elnökének e-mail címére
történő megküldésével bagyosandor@vizimentok.hu. Kérjük a tárgy részbe írni: „orvosszakmai-vezető
pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati eljárás lefolytatása és az elbírálása a VMSZ elnökségének hatáskörébe tartozik, ügyrendje
szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012.06.24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.vizimentok.hu, 2012.06.08.
A pályázat kiírójával kapcsolatban további információt a www.vizimentok.hu honlapon talál.

Kelt: Zánka, 2012. június 8.

Támogatóink:

