Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház

közbeszerzési referens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Dr. Monszpart László utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kórházi közbeszerzési eljárások lefolytatás az előkészítéstől a szerződéskötésig. Éves közbeszerzési terv koordinációja,
elkészítése. Közbeszerzési eljárásokhoz szükséges tervek, statisztikák összeállítása a helyi és uniós irányelveknek megfelelően.
Adatbázisok és kapcsolódó iratok naprakész karbantartása. Anyagfelhasználás kontrollja, intézmény felhasználásról összesítések,
kimutatások, elemzések készítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Középfokú képesítés, közbeszerzési referens szakképesítés,
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
a tevékenységéhez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó jogszabályok, rendelet, eljárásrendek, kézikönyvek
rendelkezéseinek pontos ismerete és biztonságos alkalmazása, önállóság és nagyfokú precizitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
költségvetési szervnél szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Etelka nyújt, a 06-77/522-028 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Dr.
Monszpart László utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
674/2017. , valamint a munkakör megnevezését: közbeszerzési referens.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.halasi-korhaz.hu - 2017. szeptember 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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