
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ  

Hódmezővásárhely - Makó 

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet a 

makói 

Egészségfejlesztési Irodába 

 

mentális egészségfejlesztő 

 

munkakör betöltésére 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

Határozott idejű, 2020.08.01-től 2020. 12. 31. napjáig (hosszabbítható) 

 

Foglalkoztatás jellege:  

Heti 40 óra  

 

A munkavégzés helye:  

Makó Járás 

 

A munkakörbe tartozó legfontosabb feladatok: 

 részvétel az EFOP-1.8.20-17 projekt szakmai megvalósításában,  

 egyéni pszichológiai tanácsadás nyújtása,  

 csoportos tréningek tartása,  

 önsegítő csoportok indítása,  

 szülői klubok tartása,  

 előadások és tréningek tartása,  

 az Makói Egészségfejlesztési Iroda mentális fejlesztés témával bővített 

tevékenységében aktív fejlesztő tevékenység ellátása és a programok 

szervezése és lebonyolítása.  

 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk. 

 

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény, valamint a CSMEK Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek:  

 Klinikai szakpszichológusi, egészségpszichológus, egészségfejlesztő 

szakpszichológus, pszichológus, mentálhigiénikus,  

 Magyar állampolgárság 

 Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány) 

 Munkaköri egészségügyi alkalmasság 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

 angol nyelvismeret;  

 jó kommunikációs képesség; 

 speciális pszichológiai tréningek.  



Számítástechnikai ismeret: 

 Felhasználó szintű: Word, PowerPoint, Outlook ismeret 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 részletes szakmai önéletrajz,  

 a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 

dokumentumok másolata,  

 hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a 

pályázati anyagot megismerjék, valamint hozzájárulás a pályázati anyagában 

foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 01. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 06. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13. 

 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

A pályázatokat postai úton, Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgató részére kell elküldeni 

a Csongrád Megyei Egészségügyi Központ Hódmezővásárhely – Makó címére: 6800 

Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosítószámot MAK-1971-34-1/2020. valamint a munkakör 

megnevezését: „mentális egészségfejlesztő”. 

Elektronikus úton Gyurisné Pethő Zsuzsanna részére a petho.zsuzsa@evp.hu email címen 

keresztül. 

 

Érdeklődni lehet Gyurisné Pethő Zsuzsanna programigazgatónál e-mail-ben 

petho.zsuzsa@evp.hu. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

   Intézmény honlapja: www.csmekhm.hu 

  EVP Egészségfejlesztési Iroda www.evp.hu  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 13. www.kozigallas.gov.hu 
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