
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTÉZMÉNYVEZETŐ 
11. oldal 

Intézményvezető ápoló  
32. oldal 

 

Intézményi orvosok 

43. oldal 

                            

 

Gazdasági vezető 

13. oldal 

 

Felvételt Előkészítő 

Csoport 

46. oldal 

- FECS vezető  

46. oldal 

- szociális ügyintézők 

47. oldal 

 

belső ellenőr 43.oldal 

munka-, tűz- és 

környezetvédelmi felelős 

44. oldal 

szociális adminisztrátor 

44. oldal 

előgondozó 45. oldal 

módszertani referens  

45. oldal 

jogi szakértő 46. oldal 

 

dietetikus 36. oldal 

diétás segédasszisztensek 

37. oldal 

gyógytornászok 37. oldal  

gyógyszertári asszisztensek 

38. oldal 

gyógyszerelő ápolók  

38. oldal 

kötözős ápolók 39. oldal 

adminisztrátorok 39. oldal 

fodrászok 40. oldal 

pedikűrös 40. oldal 

 

Mentálhigiénés Csoport 

40. oldal 

- mentálhigiénés 

csoportvezető 41. oldal 

- mentálhigiénés 

munkatársak 41. oldal 

- foglalkoztatásszervezők, 

szabadidőszervező 42. oldal 

Gazdasági Csoport 

18. oldal 
- gazdasági előadó  

19. oldal 

- gépkocsivezetők  

20. oldal 

- központi raktáros  

20. oldal 

- gazdasági nővérek  

21. oldal 

- kézbesítő 22. oldal 

-informatikus 22. oldal 

-technikus 23. oldal 

 

Mosoda 23. oldal 

- mosodavezető 23. o. 

- mosodai dolgozók 23. o 

- varrodai dolgozó 24. o. 

- csereraktáros 24. o. 

Takarítási csoport 

24. oldal 

- takarításvezető 24. o. 

- takarítók 24. o. 

 

Élelmezési Csoport 

25. oldal 

- élelmezési 

csoportvezető 

25. oldal 

- élelmezési könyvelő  

26. oldal 

- konyhavezető szakács 

26. oldal 

- szakácsok  

26. oldal 

- konyhai kisegítők 

27. oldal 

- élelmezési raktáros  

27. oldal 

- takarító 27. oldal 

Műszaki Csoport 

28. oldal 

- műszaki csoportvezető 

28. oldal 

- kertész 29. oldal 

- karbantartó 

szakmunkások 29. o. 

 

Pénzügyi- és Számviteli 

Csoport 

15. oldal 

- pénzügyi és számviteli 

csoportvezető 

15. oldal 

- könyvelők 

16. oldal 

- pénzügyi 

ügyintéző/általános titkár  

17. oldal 

- analitikus könyvelő 16. 

oldal 

- pénz- és bérügyi 

ügyintéző 18. oldal 

- pénztáros 17. oldal 

27. oldal 
 

Rendészeti Csoport 

30. oldal 

- rendészeti 

részlegvezető 

30. oldal 

- rendészek I. 30. oldal 

- rendészek II. 31. oldal 

 

bér- és munkaügyi előadó 

31. oldal 

humánpolitikai szervező 

32. oldal 

Ápolási osztályok 33. old. 

- int.vez. áp. helyettes 34. 

old. 

- vezető ápolók 34. oldal 

- ápolók, gondozók 35.oldal 

- segédgondozók 36. oldal  

minőségbiztosítási 

koordinátor 42.oldal 

gazdasági csoportvezető 

18. oldal 


