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Országos Gyermekegészségügyi Intézet
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Országos Gyermekegészségügyi Intézet
Családtervezései, Koragyermekkori és Ifjúsági Osztály

Pszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1148 Budapest, Bolgárkerék utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pszichológus
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:






Egyetem, Pszichológus,
Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
Családterapeutai végzettség, vagy folyamatban lévő családterápiás képzés - 1 év
alatti szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, jó kommunikációs
készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
 Gyermek pszicho diagnosztikában való jártasság - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Szakmai önéletrajz és motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Országos Gyermekegészségügyi Intézet címére történő
megküldésével (1113 Budapest, Diószegi út 64. I. emelet ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/556/2/2009 ,
valamint a munkakör megnevezését: Pszichológus.
és
 Elektronikus úton Szalay-Kohári Orsolya részére a szalay.orsolya@ogyei.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bíráló döntése alapján, személyes elbeszélgetés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.ogyei.hu - 2014. február 21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ogyei.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

