
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) Projektirányítási Igazgatósága 

álláslehetőséget kínál 2017 februárjában induló kiemelt projektjében, határozott időre  

ORVOSTECHNOLÓGUS  

munkakörbe. 

 

A munkaviszony időtartama: 

határozott idejű, projekttől függően minimum 24 hónap és maximum 47 hónap.  

 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes vagy részmunkaidő (heti 40 vagy 20 óra) 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő 

kikötésével. 

 

A munkavégzés helye: Budapest, Alkotás utca 17-19. 

 

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

 részvétel az orvosi gép-, műszerparkok, informatikai eszközök közbeszerzési 

dokumentációk szakmai részének összeállításában;  

 a diagnosztikai gép-műszerek, informatikai eszközök, beszerzésének szakmai 

szempontú koordinálása; 

 kapcsolattartás a nyertes szállítókkal; 

 orvosi gép-, műszerpark telepítések koordinálása. 

 

Pályázati feltételek: 

 felsőfokú végzettség: okl. gépészmérnök; 

 klinikai mérnöki diploma; 

 egészségügyben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat; 

 felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások). 

 etikus magatartás; 

 pontosság, precizitás; 

 teherbírás; 

 jó szervező-, kapcsolatteremtő- és tárgyalókészség; 

 stressz-tűrő képesség és hatékony időgazdálkodás; 

 logikus gondolkodásmód, önálló problémamegoldó készség; 

 szakmai igényesség; 

 megbízhatóság; 

 empátia. 

  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 központi költségvetési szervnél, legalább 1 éves, uniós társfinanszírozással 

megvalósuló projekt vonatkozásában szerzett tapasztalat; 

 B kategóriás jogosítvány. 

  



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképes, részletes Europass formátumú önéletrajz 

 Végzettségekről szóló okiratok másolatai 

 Motivációs levél, melynek kötelező tartalmi eleme a bruttó fizetési igény megjelölése 

 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek 

megismerjék 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

Várhatóan 2017. 02.25-től 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. 02.15. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 A projektiranyitas@aeek.hu e-mail címen 

 A levél tárgyában kérjük feltüntetni: „ORVOSTECHNOLÓGUS”. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2017.02.20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

www.aeek.hu, 2017.02.08. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aeek.hu honlapon szerezhet.  

 

Amit az ÁEEK kínál: innovatív és nyitott légkör, dinamikus környezet, folyamatos 

fejlesztésben érdekelt munkatársak. 

A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A 

munkaszerződés 3 hónap próbaidő előírásával kerül megkötésre.  

 

 

A pályázati felhívás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). 

A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így 

annak tartalmáért a pályázatót kiíró szerv felel. 

  

http://www.aeek.hu/


 


