Az Európai Unió által támogatott „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi
ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása” című kiemelt projekt
alábbi feladatkörére keresünk munkatársat.

Területi szervezési vezető

A projekt célja
Csoportmunkára épülő egyén- és közösségközpontú egészségügy kialakítása, amely
támogatja a páciensek aktív közreműködését, biztosítja az egészségügyi
szolgáltatások folyamatosságát, és megteremti az új szemléletű alapellátás
működési kereteit. A megújuló alapellátás az egészség-szolgáltatásokat az egyénnel,
a családokkal és közösségekkel tartós partnerségben, interszektoriális támogatás
mellett szervezi, és biztosítja az egészség-szolgáltatások átfogó koordinációját.
A támogató szakemberek értékteremtése általánosan hozzáférhető, egyénközpontú,
átfogó egészségügyi és közösségi szolgáltatások összessége.
A projektben létrejönnek azok a közösségi egészségszervezést támogató
munkacsoportok, amelyek a fenti célok megvalósítását biztosítják. A meghirdetett
pozíciót a projekt lezárását követően további öt évig fenn kell tartani.
Feladatok a projektben:
 Összeveti a megvalósult egyéni egészségterveket és szolgáltatásutakat.
 Elemzi azokat a meghatározott mutatók szerint a páciensek szintjén.
 Kimutatja az eltéréseket és feltárja annak okait.
 Intézkedési javaslatokat tesz a szakmai vezetők és a vezető egészségtanácsadók felé.
 Rendszeresen ellenőrzi és folyamatos tanácsadásával (szupervízió, coaching)
támogatja az egyéni szolgáltatástervezési és szolgáltatásút-követési
gyakorlatot.
 Jelentést készít a közösségi szakmai vezetők és vezető egészség-tanácsadók
felé a feltárt képzési igényekről.
 Irányítja és/vagy megtartja a képzéseket.
Elvárások:








Felsőfokú egészségügyi végzettség
Kontrolling ismeretek előnyt jelentenek
5 év tapasztalat egészségügyi intézménynél vagy szolgáltatónál
Alapfokú angol nyelvismeret
Felhasználói szintű MS Office
Támogatói hozzáállás
Ügyfél orientáltság

Alkalmazás:
Határozott idejű, 7 hónapra szóló munkaszerződés, versenyképes jövedelem.
Részmunkaidős foglalkoztatásra van lehetőség.
Jelentkezés módja:
 Formai követelmény: Szakmai önéletrajzát Europass formátumban és a
nyelvvizsga bizonyítványának, valamint a végzettséget igazoló okiratának
másolatát
elektronikusan
juttassa
el
a
szervezesi_vezeto_t625b@gyemszi.hu címre!
A formai követelménynek való nem megfelelés a pályázat elutasítását vonja
maga után.
 Jelentkezésében adja meg e-mail címét és skype elérhetőségét! (A skype cím
az esetleges személyes interjú lebonyolítását segíti.)
Jelentkezés határideje:
2015. január 30-án 14:00 óráig elektronikus úton
A beérkező pályázatokat folyamatosan értékeljük.
Munkavégzés helye: Debrecen, Pécs, Szeged, Miskolc, Veszprém, Szombathely,
Budapest

