
Országos Mozgásszervi Intézet 
 

az " Egészségügyi Szolgálati Jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény” 
alapján 

pályázatot hirdet 

Országos Mozgásszervi Intézet Szanatórium utcai telephelye 
Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztály  

 

Orvosírnok 

munkakör betöltésére. 

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
egészségügyi szolgálai jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 1121 Budapest, Szanatórium utca 19. 

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

- Új betegek adminisztrációs felvétele (a beteg adatainak az Intézet 
által használt medikai szoftver segítségével számítógépbe töltése, az 
osztály létszámának folyamatos ellenőrzése), 

- Visszatérő betegek kórlapjának kikeresése, majd az új 
dokumentumok előkészítése. 

- A laboratóriumi leletekkel kapcsolatos adminisztrátori feladatok 
elvégzése (szortírozása). 

- Az Intézet által használt medikai szoftver segítségével a beteg 
ellátásával kapcsolatos adatok rögzítése, az orvos irányításával 
zárójelentések előkészítése, a betétlapok kitöltése. 

- Az osztályértekezleteken való részvétel. 
- Az osztály munkatársaival munkakapcsolat tartása. 
- Az osztály hivatalos levelezésének intézése. 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az " Egészségügyi Szolgálati 
Jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény” rendelkezései az irányadók. 



 
Pályázati feltételek: 

• Középiskola/gimnázium, 

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

• Covid elleni védőoltás felvételét igazoló dokumentum 

• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Egészségügyben szerzett tapasztalat 

Elvárt kompetenciák: 

• Precíz, pontos munkavégzés, segítőkészség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes, fényképes szakmai önéletrajz a pályázó adataival, 
elérhetőségével 

• bizonyítványok másolata 

• felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó 
személyes adatait megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat 
elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.12.04. 

 A pályázatok benyújtásának módja: 
▪        Elektronikus úton Simon Gabriella részére a 

simon.gabriella@omint.hu e-mail címen keresztül 
▪         Személyesen: Simon Gabriella, 1121 Budapest, Szanatórium utca 

19. D 1. 106. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.12.12. 

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


