
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 
 

pályázatot hirdet 

 

Rendészeti Osztály  

biztonsági referens 

munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-32. 

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

Szolgálatba beosztott portaszolgálatok, járőrszolgálatok tevékenységének ellenőrzése 

irányítása, formaruházattal és eszközökkel történő ellátásáért. Ellenőrzi a rendész szolgálatok 

szakszerű ellátását az anyagi és személyi feltételek biztosítását, szolgálati utasítások napra 

készségét. Ellenőrzi és aktualizálja a közalkalmazott rendészek munkaköri leírását és a 

szolgálati utasításokat. Ellenőrzi a porták okmányainak meglétét, napra készségét vezetésük 

szakszerűségét. Felelős a tűzvédelmi technikai eszköz működéséért működtetéséért. 

Távollétében helyettesíti a Rendészeti osztály vezetőt. A Központi telephelyen (Tallián 

Gyula u. 20-32) valamint Mosdós, Marcali telephelyen biztonsági ellenőrzések végrehajtását 

végzi. 

 

Illetmény és juttatások: 

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint.            

          

Pályázati feltételek: 

Középfokú képesítés, Személy- és vagyonőr végzetség. Biztonságszervező OKJ végzettség. 

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet. Pontos és precíz munkavégzés, alkalmazkodó 

készség stressztűrő képesség kiváló szervezőkészség, fejlett verbális kommunikációs 

készség. 

 

 

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
        

Hasonló területen eltöltött 2-3 év szakmai tapasztalat. Angol vagy német nyelvtudás. 

Felsőfokú rendészeti, tűzvédelmi végzettség. B kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Szakmai önéletrajz, szakmai képesítést, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata, 

érvényes erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság tagjai 

megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.szeptember 20. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mesztegnyei Előd nyújt, a 82/501-

300/1225 -es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő 

megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/03275-000/2021, valamint a munkakör 

megnevezését: biztonsági referens  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott bizottság előtti személyes meghallgatás. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 30. 

  

  

 


