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A jogviszony időtartama: 
 

Határozott idejű, 2014. október 31-ig. 
 
Foglalkoztatás jellege: 
 

Megbízási szerződés alapján 
 
A munkavégzés helye: 
 

A MASZK székhelye: Budapest XIII. Róbert Károly krt. 77. 
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
 

 A MASZK működésének pénzügyi, gazdasági irányítása. 

 A gazdasági társaságok működésére vonatkozó hatályos jogszabályok 
szerinti működés biztosítása, különös tekintettel a pénzügyi, számviteli 
szabályokra. 

 A MASZK működésére vonatkozó SZMSZ meghatározása, a működési 
feladatok megvalósításának koordinálása. 

 A szakmai feladatok teljesítésben együttműködik a MASZK Tudományos 
Igazgatói Testületével, amely a négy egyetemi tanszékről delegált tagokból 
áll, és a MASZK szakmai programját tervezi, ill. az ügyvezető igazgatóval 
együtt szervezi.  

 
Illetmény és juttatások: 
 

 Fix alapdíjazás: 125 000 Ft. 

 Sikerdíj: a MASZK Nonprofit Kft bevételi és kiadási eredményétől függően, 
a nyereség százalékában meghatározva.  
 

Pályázati feltételek:  
 

 Magyar állampolgárság 

 Büntetlen előélet 

 Felsőfokú képesítés: közgazdasági és/vagy orvostudományi végzettség  
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (illetve megkéréséről szóló 
igazolás) 

 Végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok)  

 Szakvizsgát igazoló oklevél másolata 

 Részletes szakmai önéletrajz 

 A munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések 

 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázatban 
részt vevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul. 

 
A munkakör betöltésének időpontja: 
 

A munkakör legkorábban 2012. január 1. napján tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
 
 2011. november 30. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 

A teljes pályázati anyagot postai úton a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Társaság címére történő megküldésével (1125 Budapest, Kútvölgyi 
út 4.) várjuk. Kérjük a borítékot Prof. Gál János, a MAITT elnöke nevére 
címezni. 
A szakmai önéletrajzot és a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai 
elképzeléseket elektronikus levélben a társaság főtitkárának, Dr. Csomós 
Ákosnak kérjük elküldeni: acsomos@t-online.hu.  

 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 

A pályázatok elbírálását a MAITT Vezetősége zárt ülésen végzi el 2011. 
decemberében, a pályázati bizottság elnökének írásos javaslata alapján. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 15. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 

A pályázati kiírás elérhető online, a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív 
Terápiás Társaság hivatalos honlapján: www.anesztinfo.hu  
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