CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Laboratóriumi Osztályára

laboratóriumi asszisztensi feladatok

ellátására kormánytisztviselői kinevezéssel az alábbi pályázatot hirdeti meg:

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős (heti 40 óra) kormányzati szolgálati
jogviszony.
Munkavégzés helye: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztályának Laboratóriumi Osztálya, 6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama: határozott idejű (előreláthatólag 2023.
02. 01. napjáig tartó jogviszony)
A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló
3/2020. (II.28) MvM utasítás 65. pontja, valamint a Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal kormánytisztviselőinek képesítési előírásairól szóló 49/2019. (IX.01.)
számú kormánymegbízotti utasítás 40. pontja alapján az álláshely betöltője által
ellátandó feladat: laboratóriumi feladat.

Az álláshelyen ellátandó feladatokhoz tartozó főbb tevékenységi körök:
 Minták átvétele, mintavételi napló vezetése a Klinikai és Járványügyi
Mikrobiológiai laboratóriumban

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Telefon: +36 (62) 680-482 E-mail: vezeto.szeged@csongrad.gov.hu
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 Táptalajok megrendelése, előírás szerinti ellenőrzése, napló vezetése
 Humán

minták

feldolgozása,

antibiotikum

érzékenységi

vizsgálatok

elvégzése
 Számítógépes adatbevitel
 Adatfeldolgozás, havi és éves statisztikához adatok gyűjtése
 Körvizsgálatok kivitelezése

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmények megállapítására és juttatásokra a kormányzati
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:


Magyar állampolgárság



Cselekvőképesség



Büntetlen előélet



Laboratóriumi asszisztensi végzettség

Előnyt jelent:


Mikrobiológiai szakasszisztensi végzettség



Felhasználói szintű számítógépes ismeret



Közigazgatási ismere



Ügyfelek iránti elkötelezettség



Csapatmunkában való jártasság



Jó kommunikációs képesség



Konfliktuskezelési képesség



Precíz, önálló, alapos munkavégzés és terhelhetőség
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Pályázathoz csatolandó:


A 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott részletes
szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, nyelvismeretet
igazoló okirat másolata.



Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt
személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó
hozzájárul.



3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány
kiállítása

iránti

kérelem

feladóvevénye/bizonylata

(az

okirat

eredeti

példányának benyújtása a kinevezés feltétele).

A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus

úton

Süli

Rita

humánpolitikai

referens

részére,

suli.rita@csongrad.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet:
 Dr. Bartha-Bosnyákovits Tünde, főosztályvezető

Tel.: 62/681-702

 Dr. Szécsényi István, osztályvezető

Tel.: 62/681-687

Pályázati határidő:

2021. 07. 16.

Elbírálás:

2021. 07. 27.

Az állás betölthető:

2021. 08. 01.

Pályázatok elbírálásának módja:
A pályázatokat kormánytisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a
benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság
személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól
számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.
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A pályázati kiírás további közzétételének helye:


Közszolgálati

Személyzetfejlesztési

Főigazgatóság

állásportálján

(www.kozigallas.gov.hu)


A Csongrád –Csanád Megyei Kormányhivatal honlapján (www.csmkh.hu)

