Országos Kórházi Főigazgatóság
(OKFŐ)

Fejlesztési és Ágazati Elemzési Főosztálya
álláslehetőséget kínál

EESZT alkamazástámogató
feladatkör betöltésére.
Ellátandó feladatok:







ágazati folyamatok egészségügyi informatikai szakmai felügyelete, kialakítása, dokumentálása
modul konfigurálása, specifikus modul‐menedzsment feladatok
továbbfejlesztések tervezésében és üzembe helyezésében való részvétel
elkészült fejlesztések tesztelésében való részvétel
üzleti és fejlesztői dokumentációinak folyamatos felügyelete, karbantartása
az EESZT felhasználók, felhasználó‐csoportok egészségügyi szakmai módszertani támogatása,
oktatása

Előírt szakmai tapasztalat, végzettség:



Felsőfokú, elsősorban informatikai/műszaki végzettség, vagy szakképesítés
minimum 3 éves munkatapasztalat,

Elvárt képességek, ismeretek:









Önálló precíz munkavégzés és csapatban történő hatékony együttműködés
Jó elemző‐ és szervezőképesség, rendszerszemlélet
Jó problémamegoldó képesség
Jó írásbeli kommunikációs és tárgyalási készség
Nyitottság a folyamatos tanulásra, új ismeretek elsajátítására, a tudásmegosztásra
Műszaki/Projekt dokumentációs készség
angol nyelv olvasási szintű ismerete
MS Office alkalmazások magas szintű ismerete

Előnyt jelent:










Egészségügyi ellátórendszer és folyamatainak ismerete
Egészségügyi irányításban vagy egészségügyi ellátás területén szerzett tapasztalat
Jó prezentációs és oktatói képesség és gyakorlat
Tapasztalat komplex rendszerek szervezésében
Projektvezetési tapasztalat
Rendszerszervezői területen szerzett szakmai tapasztalat
Üzleti elemzői tapasztalat
Államigazgatási vagy közigazgatási rendszerekkel kapcsolatos tapasztalat
Folyamatfejlesztési affinitás és tapasztalat

Feltételek:


magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
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Jogviszony: kormányzati szolgálati jogviszonyba történő kinevezéssel, 6 hónapos próbaidő
kikötésével

Foglalkoztatás időtartama: határozott idejű 2022. december 31‐ig
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra kötött munkarendben)
Munkavégzés helye: 1123 Budapest, Déli Point irodaház, Alkotás utca 17‐19.
Amit az OKFŐ kínál: Az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér https://e‐
egeszsegugy.gov.hu) egy országos lefedettséget biztosító, központi egészséginformatikai rendszer,
amely világszínvonalú technológiai alapokon nyugszik és a legmagasabb biztonsági besorolással
rendelkezik. A rendkívül dinamikusan fejlődő rendszert működtető szervezet innovatív és nyitott
légkört, dinamikus környezetet, folyamatos fejlesztésben érdekelt munkatársakat, képzési és
önképzési lehetőségeket biztosít.
Jelentkezéshez csatolandó:
 fényképes, szakmai önéletrajz,
 maximum 1 oldalas motivációs levél,
 fizetési igény,
 hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek
megismerjék,
 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
– a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul.

Jelentkezés: elektronikus úton a humanpolitika2@okfo.gov.hu címen, az elektronikus levél
tárgyában kérjük feltüntetni: „EESZT Alkalmazástámogató”.
Az álláshely betölthető:
Azonnali kezdéssel. Az álláshely betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos információk a https://eeszt.gov.hu és az
https://e‐egeszsegugy.gov.hu oldalon elérhetőek. A munkáltatóval kapcsolatos további információ a
https://okfo.gov.hu honlapon található.
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