A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
pályázatot hirdet
Higiéniai Osztály és Központi Sterilizáló
epidemiológiai szakápoló
munkakör betöltésére.

A 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:
Az epidemiológiai szakápoló (korábban: infekciókontroll nővér) kompetencia körébe tartozó
munkavégzés az egészségügyi ellátórendszer valamennyi szintjére kiterjedően.
Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések, járványok megelőzése, felismerése,
azonosítása, felszámolása és azok online jelentése a jogszabályoknak megfelelően.
Részvétel a nosocomialis surveillance-ban, adatgyűjtés, adatok elemzése. Infekciókontroll
oktatása az egészségügyi dolgozók körében. A munkakörhöz kapcsolódó részletes
feladatokat a munkaköri leírás szabályozza.
Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerint.
Pályázati feltételek:




(Klinikai) epidemiológiai szakápoló vagy diplomás ápoló szakképesítés
Büntetlen előélet
Pályakezdő jelentkezését is várja az intézmény

A munkakör betöltésénél elvárt kompetenciák:



Önálló munkavégzés
Jó kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Fekvőbeteg-szakellátó intézményben szerzett infekciókontroll szakmai gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz, szakmai képesítést, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata,
érvényes működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK tagsági kártya másolata, minden
olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása kapcsán fontosnak tart, 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: 2022. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Héra Eszter ápolási igazgató
nyújt, a 82/501-302 -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/00681-000/2022, valamint a munkakör
megnevezését: epidemiológiai szakápoló.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltatói jogkör gyakorlója által összehívott bizottság előtti személyes meghallgatás.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 09.

