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Álláshirdetések: Higiénikus  
Jobs: hygienic professional 
 
 
 
Országos egészségügyi hálózattal rendelkező gazdasági társaság HIGIÉNIKUS munkatársat keres teljes munka-
idős foglalkoztatásban 
 
 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
 
Közegészségügyi-járványügyi felügyelői, vagy népegészségügyi ellenőri szakképzettség felhasználói szintű szá-
mítógépes ismeretek (word, excel). 
 
 
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT 
 
Legalább 3 év szakmai gyakorlati idő. 
 
 
ELLÁTANDÓ FELADATOK 
 
Az alábbi feladatok ellátása a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. központi és a vidéki telephelyeire 
egyaránt vonatkozik. 
 

• Jogszabályban meghatározott infekciókontroll tevékenység ellátása. 
• Munkakörét érintő jogszabályok változásainak figyelemmel kísérése, javaslattétel a módosítások beve-

zetésére. 
• Az epidemiológiai szakápolók munkájának irányítása. 
• A területileg illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve részére elkészített éves 

jelentések ellenőrzése. 
• Részvétel Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által, előzetesen bejelentett ellenőr-

zések lefolytatásában. 
• Az egészségügyi dolgozók éves infekciókontroll oktatása. 
• Az egészségügyi intézményben keletkező hulladékokkal kapcsolatos jogszabályban meghatározott nyil-

vántartási és adatszolgáltatási kötelezettség ellátása.  
• A sterilizáló berendezések évi kétszeri mikrobiológiai vizsgálatának elvégzése. 
• A központi sterilizálók szakmai felügyelete. 
• Elektronikus adatszolgáltatás a bejelentendő fertőző megbetegedésekről az Országos Szakmai Informá-

ciós Rendszerbe. 
• Tervezett és kampányszerű higiénés ellenőrzések. 
• A kéz és személyi higiénés előírások betartásának folyamatos ellenőrzése. 
• Veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének felügyelete, az elszállítás megszervezése, minősített 

gyűjtőeszközök megrendelése, éves jelentés készítése. 
• Sugár egészségügyi tevékenység keretében a létesítési, tevékenységi, megszűntetési engedélyek ügyin-

tézése. Kapcsolattartás az Országos Atomenergia Hivatal és az Országos Sugárbiológiai és 
Sugáregészségügyi Kutató Igazgatóság munkatársával. 

• Sugárvédelmi képzések („bővített fokozatú sugárvédelmi ismeretek”) megszervezése. 
• A Válsághelyzeti terv, éves felülvizsgálata. 
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• Gyógyszeres hűtők hőmérőinek kalibrálása. 
• A rendelőintézeti ellenőrző bizottság munkájában való részvétel. 
• Beruházások előkészítésében, engedélyeztetési eljárásokban való részvétel. 
• Közreműködés a Foglalkozás-egészségügyi orvosokkal a munkahelyi kockázatértékelésben. 

  
 
FOGLALKOZTATÁS JELLEGE 
 
Teljes munkaidő  
 
 
A MUNKAVÉGZÉS HELYE 
 
Változó munkahely 
 
 
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK 
 

• Szakmai önéletrajz  
• Motivációs levél 
• Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata 
• Referencia 

 
 
Fényképes önéletrajzát bérigény megjelölésével az allas@vasuteu.hu e-mail címre várjuk. 


