ELTE Természettudományi Kar

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tanulmányi Osztályára
ügyvivő szakértői /tanulmányi előadó/
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű gyes időtartamára –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1117 , Pázmány Péter sétány 1/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a hallgatókkal, oktatókkal való kapcsolattartás, hallgatói ügyek intézése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola,

§

Felsőfokú végzettség és felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel).

§

Büntetlen előélet

§

A jelentkező rendelkezzen jó kommunikációs képességgel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
A felvételnél előnyt jelent felsőoktatásban szerzett adminisztrációs gyakorlat, valamint
az angol nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Fényképpel ellátott önéletrajz

§
A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat véleményezésére jogosultak
a pályázatot megtekinthetik.
§

Okiratok másolata (diploma, nyelvvizsga- bizonyítvány)

§

sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 28.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a ELTE Természettudományi Kar címére történő
megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: TTK/4586 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértői
/tanulmányi előadó/. §
Postai úton, a pályázatnak a ELTE Természettudományi Kar
címére történő megküldésével (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TTK/4586, valamint
a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértői /tanulmányi előadó/.
§
Elektronikus úton Török Gabriella részére a torokgabi@caesar.elte.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda - Vajdácska

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda - Vajdácska
angol-bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2012.09.01. - 2013.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3954 Györgytarló, Széchenyi út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelv oktatással kapcsolatos feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, angol-bármely szak,

§

magyar állampolgárság; büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola, angol-bármely szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

szakmai önéletrajz; motivációs levél; végzettséget igazoló oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Zoltán nyújt, a 06-20-583-6939 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda - Vajdácska
címére történő megküldésével (3961 Vajdácska, Fő Út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/432-1/2012. , valamint a munkakör
megnevezését: angol-bármely szakos tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Általános
Iskola és Napközi Otthonos Óvoda - Vajdácska címére történő megküldésével (3961
Vajdácska, Fő út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő

azonosító számot: SZI1/432-1/2012., valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely
szakos tanár.
vagy
§
Elektronikus úton Molnár Zoltán részére a molnar@altisk-vajdacska.sulinet.hu E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
§
.

Személyesen: Molnár Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3961 Vajdácska, Fő út 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 22.

Fülöpszállás Községi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Községi Könyvtár
vezető könyvtáros (magasabb vezető)
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 12.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A községi könyvtár szakmai vezetése, az IKSZT működtetéssel kapcsolatos tevékenység
irányítása, az önállóan működő költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§
Főiskola, nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,
§
az intézmény alaptevékenységnek és a pályázó képzettségének megfeleló
munkakörben szerz.szakmai gyak - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
§

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§

magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
szakmai önéletrajz, intézmény vezetésére vonatkozó program, végzettséget,
képzettséget igazoló okiratok másolatai, három hónapnál nem régebbi hat. erkölcsi
bizonyítvány, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat
személyes adatainak a pályázat elbírálása során történő , kiíró általi felhasználásáról és arról,
hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy pályázatát a képviselő-testület nyilvános ülésén tárgyalja
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné dr.Somogyi Szilvia jegyző
nyújt, a 78/435-200 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Fülöpszállás Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (6085 Fülöpszállás, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1191/2012 , valamint a beosztás
megnevezését: könyvtárvezető. §
Postai úton, a pályázatnak a Fülöpszállás Községi
Önkormányzat címére történő megküldésével (6085 Fülöpszállás, Kossuth Lajos út 2. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1191/2012,
valamint a munkakör megnevezését: könyvtárvezető.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a képviselő-testület az Oktatási-, Kulturális - és Sport Bizottság véleményének
kikérésével bírája el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 26.

Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda - Vajdácska

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda - Vajdácska
Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
2 fő történelem szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012.09.01. - 2013.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 8 órás
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3961 Vajdácska, Fő Út 2.
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3954 Györgytarló, Széchenyi út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óraadóként vagy részmunkaidőben történelem tanári munka végzése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§
§

Főiskola, történelem szak,
magyar állampolgárság; büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola, történelem szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

szakmai önéletrajz; motivációs levél; végzettséget igazoló oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Zoltán nyújt, a 06-20-583-6939 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda - Vajdácska
címére történő megküldésével (3961 Vajdácska, Fő Út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/432-1/2012. , valamint a munkakör
megnevezését: 2 fő történelem szakos tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Általános
Iskola és Napközi Otthonos Óvoda - Vajdácska címére történő megküldésével (3961
Vajdácska, Fő út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: SZI1/432-1/2012., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő történelem
szakos tanár.
vagy
§
Elektronikus úton Molnár Zoltán részére a molnar@altisk-vajdacska.sulinet.hu E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
vagy
§
.

Személyesen: Molnár Zoltán, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3961 Vajdácska, Fő út 2.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 22.

Szigetszentmiklós Város V.sz.Óvoda

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

pályázatot hirdet
Szigetszentmiklós Város V.sz.Óvoda
12 fő óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Szebeni út 12505 hrsz.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Minden olyan feladat, melyet a 1993.évi LXXIX. törvény a közoktatásról, a 2011.évi CXC
törvény a nemzeti köznevelésről, a munkaköri leírás és az intézményi dokumentumok
meghatároznak.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, óvodapedagógus,

§

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola, pedagógus szakvizsga,

§

Felhasználói szintű Word, Excel,

§
Szakmai tapasztalat. Alapképesítésen túl szerzett fejlesztőpedagógusi, vagy
drámapedagógusi, vagy néptánc oktatói képesítés, végzettség.
Elvárt kompetenciák:
§

Jó szintű kommunikáció, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Fényképes szakmai önéletrajz; Végzettséget/ket, képzettséget/ket igazoló okirat
másolata; Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baráti Ildikó nyújt, a 06-70-382-3669
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós Város V.sz.Óvoda címére történő
megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Nap utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142/2012. , valamint a munkakör
megnevezését: 12 fő óvodapedagógus. §
Postai úton, a pályázatnak a Szigetszentmiklós
Város V.sz.Óvoda címére történő megküldésével (2310 Szigetszentmiklós, Nap utca 2. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 142/2012.,
valamint a munkakör megnevezését: 12 fő óvodapedagógus.
vagy
§
Elektronikus úton Balázsné Hajdu Hajnalka részére a manoovoda@invitel.hu E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 16.

Felsővárosi Általános Iskola – Kiskunhalas

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Felsővárosi Általános Iskola
általános iskola 1-8. évfolyam
német-nemzetiségi német-bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Német nyelv és nemzetiségi német nyelv emelt szintű oktatása 1-8. évfolyamon.
Tehetséggondozás, tanórán kívüli tevékenységekben való részvétel. Testvériskolai
kapcsolatok ápolása német nyelvterületen, valamint a német nemzetiségi iskolákkal való
együttműködés megyén belül.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, német-nemzetiségi német ,

§

német-nemzetiségi német nyelv oktatásában - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Alsó tagozaton tanítói gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
§

Jó szintű kreatívitás, jó kommunikációs képesség, empátia. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

szakmai önéletrajz, diplomamásolat, egyéb végzettségről szóló bizonyítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhászné Czinkóczi Éva nyújt, a
77/421-044 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Felsővárosi Általános Iskola - Kiskunhalas címére történő
megküldésével (6400 Kiskunhalas, Szabadság tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2012. , valamint a munkakör
megnevezését: német-nemzetiségi német-bármely szakos tanár . §
Postai úton, a
pályázatnak a Felsővárosi Általános Iskola - Kiskunhalas címére történő megküldésével (6400
Kiskunhalas, Szabadság tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 2/2012., valamint a munkakör megnevezését: német-nemzetiségi
német-bármely szakos tanár .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázat megismerését követően szükség szerint személyes találkozás után az igazgató a
szakmai munkaközösség véleményét kikérve dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 21.

Fejér Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság,
Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Fejér Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési
Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
pszichológus helyettessel történő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű GYED idejére –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakértői és Rehabilitációs Bizottságban pszichológiai vizsgálatok, tájékoztatás, konzultálás
szülőkkel, pedagógusokkal. Mindazon feladatok, melyeket az SZMSZ feladatkörébe rendel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, pszichológus végzettség,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

B kategóriás jogosítvány,

§

büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

pedagógiai szakszolgálatnál eltöltött gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
részletes szakmai önéletrajz, motívációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázat abban az
esetben is benyújtható, ha a pályázó vállalja a szakvizsga 5 éven belüli megszerzését.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság, Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére
történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt 13. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1474/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: pszichológus helyettessel történő. §
Postai úton, a pályázatnak
a Fejér Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Nevelési
Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (8000
Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplő azonosító számot: 1474/2012, valamint a munkakör megnevezését:
pszichológus helyettessel történő.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Igazgató tanács
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
angol-német szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1165 Budapest, Mátyás király tér 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
angol és német nyelv tantárgyak középiskolai oktatása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, angol-német szakos középiskolai tanár,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Tamás nyújt, a 06-1-407-9900
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 230/2012. , valamint a munkakör megnevezését: angol-német
szakos középiskolai tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Corvin Mátyás Gimnázium és
Műszaki Szakközépiskola címére történő megküldésével (1165 Budapest, Mátyás király tér 4.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
230/2012., valamint a munkakör megnevezését: angol-német szakos középiskolai tanár.
§
Elektronikus úton Boros Tamás részére a igh@corvin.c3.hu E-mail címen keresztül
Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.

Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola
általános iskolai angol nyelvtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Vas megye, 9600 Sárvár, Gyöngyös utca 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
munkaideje heti 40 óra kötelező óraszáma 22 óra angol nyelv oktatása 1-8. évfolyamon
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, angol nyelv - bármely szak,

§

nem szükséges - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Ernő nyújt, a 95/320-008 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola címére történő
megküldésével (9600 Sárvár, Gyöngyös utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 42/2012. , valamint a munkakör megnevezését:
általános iskolai angol nyelvtanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Gárdonyi Géza
Általános Iskola címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Gyöngyös utca 2. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 42/2012., valamint a
munkakör megnevezését: általános iskolai angol nyelvtanár.
§

Személyesen: Kovácsné Töreki Ildikó, Vas megye, 9600 Sárvár, Gyöngyös utca 2-4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala
Közszolgálati Osztály és Gyámhivatal
Közoktatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Közoktatási ügyintézői feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Kapcsolattartás az iskolákkal, óvodákkal. Szakmai felügyelet ellátása, fenntartói ellenőrzések
elvégzése, törvényes működés ellenőrzése, biztosítása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról
szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) 4/2012. számú Jegyzői utasítás (Egységes
Közszolgálati Szabályzat) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Magyar állampolgárság,

§

Cselekvőképesség,

§
Büntetlen előélet,
§
Főiskola, Főiskolai szintű pedagógus, hittudományi, művész, közigazgatási
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és az OKJ
szerint: felsőfokú közművelődési, közgyűjteményi szakképesítés.,

§

Oktatási területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
Egyetem, Egyetemi szintű jogász, közgazdasági, természettudományi,
bölcsészettudományi, hittudományi, művészeti felsőoktatásban szerzett szakképzettség.,
§

Közigazgatási alap- és szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Részletes szakmai önéletrajz

§

Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

§

Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

§

Közigazgatási vizsgák másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cs. Bíró Attila - Osztályvezető nyújt,
a 06-27-542-822 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala címére történő
megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-402/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: Közoktatási ügyintéző. §
Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város
Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-402/2012,
valamint a munkakör megnevezését: Közoktatási ügyintéző.
vagy
§

Személyesen: Hoffer Ottóné - Iktató iroda, Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a munkáltatói jogkör gyakorlója választja
ki. A döntésről a pályázókat az elbírálást követően írásban, postai úton értesíti. A pályázat
kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 22.

Budapest Főváros XIX.ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XIX.ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
személyzeti referens
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1195 Budapest, Városház tér 18-20.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet II. 1. pontja alapján
Ellátandó feladatok:
Ellátja a hivatali köztisztviselők, munkavállalók alkalmazásával, foglalkoztatásával,
közszolgálati és munkajogviszony megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a szakterületet érintő mindenkori hatályos jogszabályok alapján a hivatal
humánpolitikai feladatait.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról
szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal közszolgálati

jogviszonyának egyes kérdéseiről és a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti juttatásokról
szóló helyi önkormányzati rendeletek rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Magyar állampolgárság,

§

Cselekvőképesség,

§

Büntetlen előélet,

§
Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintû humánszervezõ, humánerőforrás menedzser,
személyügyi szervező,
§
közigazgatási területen szerzett humánpolitikai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
45/2012 (III.20.) Korm.r. 1. sz. melléklete szerinti szakmai önéletrajz; végzettséget,
képzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jónás Réka Emese nyújt, a 347-4566
vagy 347-4685 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIX.ker. Kispest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (1195 Budapest, Városház tér 18-20. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIX30784/2012 , valamint a munkakör megnevezését: személyzeti referens. §
Postai úton, a
pályázatnak a Budapest Főváros XIX.ker. Kispest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
címére történő megküldésével (1195 Budapest, Városház tér 18-20. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIX-30784/2012, valamint a
munkakör megnevezését: személyzeti referens.
vagy

§

Személyesen: Gergely Istvánné, Budapest, 1195 , Városház tér 18-20. I. 53.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok értékelését Bíráló Bizottság végzi, a pályázókat a döntésről írásban
értesítik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29.

Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola
angol-történelem szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2014.06.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1188 Budapest, Kapocs utca 56.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Két tannyelvű általános iskola felső tagozatán angol nyelv, valamint történelem és a
történelem egy részének angol nyelven történő oktatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Főiskola, angol-történelem szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

önéletrajz

§

diploma másolat(ok)

§
nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázó adatait
megismerhetik és kezelhetik
§
nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálást követően, elutasítás esetén a pályázó kérie pályázata megőrzését
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola
címére történő megküldésével (1188 Budapest, Kapocs utca 56. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 483/2012. , valamint a
munkakör megnevezését: angol-történelem szakos tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a
Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskola címére történő megküldésével
(1188 Budapest, Kapocs utca 56. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 483/2012., valamint a munkakör megnevezését: angol-történelem
szakos tanár.
vagy
§
Elektronikus úton Fadgyasné Láda Erika részére a kapocsiskola@kapocsiskola.hu Email címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 25.

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium - Aszód

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium
Kollégiumi nevelőtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2170 Aszód, Hatvani út 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Otthont nyújtó ellátásban való teljes körű nevelőmunka, tanulást segítő tevékenység, a
kollégista tanulók életvitelével kapcsolatos feladatkörök ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, pedagógus ,

§

kollégiumi nevelőtanárként szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Végzettséget igazoló okiratok fénymásolatai, fényképes önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csobán Attila, igazgató nyújt, a 06/28
400-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és
Kollégium - Aszód címére történő megküldésével (2170 Aszód, Hatvani út 3. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201/2012 , valamint
a munkakör megnevezését: Kollégiumi nevelőtanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Petőfi
Sándor Gimnázium, Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium - Aszód címére történő
megküldésével (2170 Aszód, Hatvani út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 201/2012, valamint a munkakör megnevezését:
Kollégiumi nevelőtanár.
§
Elektronikus úton Csobán Attila, igazgató részére a igazgato@petofi-aszod.sulinet.hu
E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.

Vass Lajos Általános Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Vass Lajos Általános Iskola
angol nyelvtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1193 Budapest, Csokonai utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
1-8 évfolyamos gyerekek angol tanítása
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, angol nyelvtanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Vass Lajos Általános Iskola címére történő megküldésével
(1193 Budapest, Csokonai utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: E-I/60/2012 , valamint a munkakör megnevezését: angol
nyelvtanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Vass Lajos Általános Iskola címére történő
megküldésével (1193 Budapest, Csokonai utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: E-I/60/2012, valamint a munkakör megnevezését:
angol nyelvtanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 22.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Igazgatóság
EU pályázati munkatárs
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. mellékletének 3. pontjában I. besorolási osztályban: Európai Unió szakirányú
továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus,
politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon, agrárfelsőoktatásban, vagy államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett
szakképzettség; főiskolai szintű gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment,
nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű
minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató
intézményben (jogelőd intézményében) egyetemi szintű biztonság- és védelempolitikai
szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség és legalább
középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt nyelvből szerzett legalább
középfokú nyelvvizsga.
Ellátandó feladatok:
• Ellátja a kerületi Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal részére a közvetlen EU-s, illetve
magyarországi pályázatok figyelését, feldolgozását és érdemi döntésre történő előkészítését. •
Kapcsolatot tart a közreműködő szervezettel a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kapcsolatos
feladatok megvalósítása érdekében. • Az „EU/Strukturális és Kohéziós Alap” KM-Régió,
valamint egész Magyarországot érintő pályázati kiírásait figyeli és a vezetőséget tájékoztatja a
lehetőségekről, a pályázatok hivatali útját figyeli és segíti a megvalósításban. • Kapcsolatot
tart a külső tanácsadó-, pályázatíró cégekkel, pályázat esetén a pályázatot a Hivatal részéről
segíti. • Közreműködik a Hivatalban működő szervezeti egységek pályázatokért felelős
személyeiből kialakított munkacsoport tagjaival.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról
szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata 2/2010. számú Jegyzői intézkedése az egységes közszolgálati szabályzatról
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Magyar állampolgárság,

§

Cselekvőképesség,

§

Büntetlen előélet,

§
Főiskola, Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség;
egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes
társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki
felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus,
nemzetközi kapcsolatok szakon, agrár-felsőoktatásban, vagy államigazgatási és szociális
igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű gazdaságdiplomácia és
nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing
és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; katonai
felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) egyetemi szintű biztonság- és
védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett
szakképzettség és legalább középfokú angol, valamint a helyi adottságok szerint indokolt
nyelvből szerzett legalább középfokú nyelvvizsga.,
§

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§

Hat hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
államigazgatásban, EU pályázatírásban és pályázat lebonyolításában - 1 év alatti
szakmai tapasztalat,
§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:
§

angol és német nyelv középfokú ismerete

§

Jó szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

írásban, szakmai önéletrajzzal (munkahelyek, szakmai tevékenység ismertetésével),

§
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolatával, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (másolat, vagy igazolás) csatolásával
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pribanics András nyújt, a 06 1 3811
344 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1113 Budapest, Bocskai út 39-41. II. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
II/2/20/2012. , valamint a munkakör megnevezését: EU pályázati munkatárs. §
Postai
úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal címére történő megküldésével (1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/2/20/2012.,
valamint a munkakör megnevezését: EU pályázati munkatárs.
vagy
§
222.

Személyesen: Humánpolitikai Csoport, Budapest, 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. II.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról bizottság dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29.

CSEPREG VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Csepreg Város Polgármesteri Hivatala
általános igazgatás, képviselő-testületi referens
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű gyed idejére –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
birtokvédelem, végrehajtási eljárások, közreműködés a jegyző, aljegyző, polgármester feladat
és hatáskörébe sorol ügykezelési feladatok ellátásában, a testületi előterjesztések elkészítése,
rendeletek, határozatok karbantartása. Az Önkormányzat Képviselő-testületi ülés
előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos ügyek intézése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról
szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Magyar állampolgárság,

§

Cselekvőképesség,

§

Büntetlen előélet,

§

Főiskola, államigazgatási, jog végzettség ,

§

Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

§

erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Erdősi László jegyző nyújt, a
94/565-030 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Csepreg Város Polgármesteri Hivatala címére történő
megküldésével (9735 Csepreg , Széchenyi tér 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 3043/2012 , valamint a munkakör megnevezését:

általános igazgatás, képviselő-testületi referens . §
Postai úton, a pályázatnak a Csepreg
Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
3043/2012, valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatás, képviselő-testületi
referens .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 21.

Dunaújvárosi Főiskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dunaújvárosi Főiskola
Duna Stratégia Igazgató
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Duna stratégia igazgató munkáját a stratégiai- és kutatási rektorhelyettes közvetlen
irányítása alatt végzi. Feladatai közé tartozik a Főiskola Duna stratégiájának és a vonatkozó
alkalmazott kutatásainak koordinálása, illetve a kapcsolódó együttműködések kialakítása és
irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Egyetem,

§
Tudományos fokozat és kiemelkedő kutatói tevékenység a regionális tudományok
terén
§

Előnyt jelent az eddigi Duna projektekben ismertség és elismertség

§

Pályázatírási, projektvezetési és forrásszerzési tapasztalat

§
Olyan pályázó jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hatékony működés mellett,
azonosul a családbarát értékekkel, hallgatóközpontú és nyitott a selmeci hagyományokban
való aktív közreműködésre. Az ideális pályázó rugalmas, képes önállóan és csapatban is
dolgozni, és sikerkereső attitűddel rendelkezik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Hivatkozva Dunaújvárosi Főiskola Foglalkoztatási Követelményrendszer 24/A. § (6)(7) bekezdéseire a pályázathoz mellékelni kell: Pályázati levél a Rektorhoz; Iratjegyzék
(tartalomjegyzék); A KSzK honlapon megjelent kiírás másolata; A vezető vezetésre,
fejlesztésre, szakmai munkára vonatkozó programja, elképzelései; Önéletrajz (Euro Pass-os,
szakmai résszel bővített);
§
Oklevelek, végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát, tudományos fokozatot,
igazoló dokumentumok hiteles másolata; Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul;
§
Külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által lefordított, hitelesített
oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási határozat; Külön
jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázatot benyújtó személy
nem a főiskola dolgozója).
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. július 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánerőforrás Iroda nyújt, a
25/551-276 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Főiskola címére történő megküldésével
(2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplő azonosító számot: 0153-HI/2012 , valamint a beosztás megnevezését:
Duna Stratégia Igazgató. §
Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Főiskola címére
történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1. A ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0153-HI/2012, valamint a
munkakör megnevezését: Duna Stratégia Igazgató.
vagy
§
Személyesen: Humánerőforrás Iroda, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics
Mihály utca 1/A. F. 1. em. 201.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az előírt mellékletekkel 1 eredeti + 2 másolati példányban kell benyújtani.
Részletes felvilágosítás és pályázati anyag kérhető Humánerőforrás Iroda I. emelet 201. iroda,
illetve a 25/551-276 telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 14.

Dunaújvárosi Főiskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dunaújvárosi Főiskola
Kerpely Antal Kollégium
Kollégiumigazgató
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.
A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Kollégium igazgatója irányítja a kollégiumhoz tartozó munkatársak napi tevékenységét.
Munkáját az oktatási rektorhelyettes közvetlen irányítása alatt végzi. Feladatai közé tartozik a
Főiskola hallgatóinak kollégiumi elhelyezése a tanulmányi időszak alatt, a Főiskola képzési
programjainak és szellemiségének továbbvitele és a hallgatók eredményes tanulmányi
munkájának elősegítése, illetve a demokratikus elveken szerveződő kollégiumi önkormányzat
működtetése. Kiemelt feladata a szakkollégiumok és a tudományos diákköri tevékenységek
háttértámogatása, illetve a hallgatók tartalmas szabadidő eltöltésének szervezése és a selmeci
hagyományok ápolása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Főiskola,

§

Mesterfokozat (egyetemi) / alapfokozat (főiskolai) végzettség

§

Rugalmasság, terhelhetőség, megbízhatóság, pontosság, proaktivitás

§
Olyan pályázó jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hatékony működés mellett,
azonosul a családbarát értékekkel, hallgatóközpontú és nyitott a selmeci hagyományokban
való aktív közreműködésre. Az ideális pályázó rugalmas, képes önállóan és csapatban is
dolgozni, és sikerkereső attitűddel rendelkezik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Hivatkozva Dunaújvárosi Főiskola Foglalkoztatási Követelményrendszer 24/A. § (6)(7) bekezdéseire a pályázathoz mellékelni kell: Pályázati levél a Rektorhoz; Iratjegyzék
(tartalomjegyzék); A KSzK honlapon megjelent kiírás másolata; A vezető vezetésre,
fejlesztésre, szakmai munkára vonatkozó programja, elképzelései; Önéletrajz (Euro Pass-os,
szakmai résszel bővített);
§
Oklevelek, végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát, tudományos fokozatot,
igazoló dokumentumok hiteles másolata; Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul;
§
Külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által lefordított, hitelesített
oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási határozat; Külön
jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok;

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázatot benyújtó személy
nem a főiskola dolgozója).
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. július 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánerőforrás Iroda nyújt, a
25/551-276 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Főiskola címére történő megküldésével
(2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 0153-HI/2012 , valamint a beosztás megnevezését:
Kollégiumigazgató. §
Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Főiskola címére történő
megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0153-HI/2012, valamint a munkakör
megnevezését: Kollégiumigazgató.
vagy
§
Személyesen: Humánerőforrás Iroda, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics
Mihály utca 1/A. F. 1. em. 201.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat az előírt mellékletekkel 1 eredeti + 2 másolati példányban kell benyújtani.
Részletes felvilágosítás és pályázati anyag kérhető Humánerőforrás Iroda I. emelet 201. iroda,
illetve a 25/551-276 telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 14.

Dunaújvárosi Főiskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dunaújvárosi Főiskola
Nemzetközi Kapcsolatok Iroda
Irodavezető

beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Nemzetközi Kapcsolatok iroda vezetője irányítja az irodához tartozó munkatársak napi
tevékenységét. Munkáját az oktatási rektorhelyettes közvetlen irányítása alatt végzi. Feladatai
közé tartozik a Főiskola nemzetközi kapcsolatainak menedzselése, a nemzetközi mobilitási
programokkal és az idegen nyelvű képzésekkel kapcsolatos tevékenységek irányítása, a
külföldi hallgatók ügyintézésének koordinálása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Főiskola,

§

Mesterfokozat (egyetemi) / alapfokozat (főiskolai) végzettség

§
Igazolt tárgyalóképes angol nyelvtudás (felsőfokú C típusú nyelvvizsga, vagy azzal
egyenértékű államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány)
§

Rugalmasság, terhelhetőség, megbízhatóság, pontosság

§

További igazolt nyelvtudás előnyt jelent.

§
Olyan pályázó jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hatékony működés mellett,
azonosul a családbarát értékekkel, hallgatóközpontú és nyitott a selmeci hagyományokban
való aktív közreműködésre. Az ideális pályázó rugalmas, képes önállóan és csapatban is
dolgozni, és sikerkereső attitűddel rendelkezik.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Hivatkozva Dunaújvárosi Főiskola Foglalkoztatási Követelményrendszer 24/A. § (6)(7) bekezdéseire a pályázathoz mellékelni kell: Pályázati levél a Rektorhoz; Iratjegyzék
(tartalomjegyzék); A KSzK honlapon megjelent kiírás másolata; A vezető vezetésre,
fejlesztésre, szakmai munkára vonatkozó programja, elképzelései; Önéletrajz (Euro Pass-os,
szakmai résszel bővített);
§
Oklevelek, végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát, tudományos fokozatot,
igazoló dokumentumok hiteles másolata; Arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul;
§
Külföldieknél, illetve külföldön szerzett okleveleknél: OFFI által lefordított, hitelesített
oklevelek másolata, ekvivalencia bizottság határozata, honosítási határozat; Külön
jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására vonatkozó iratok;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázatot benyújtó személy
nem a főiskola dolgozója).
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. július 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Humánerőforrás Iroda nyújt, a
25/551-276 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Főiskola címére történő megküldésével
(2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 1/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 0153-HI/2012 , valamint a beosztás megnevezését:
Irodavezető. §
Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Főiskola címére történő
megküldésével (2400 Dunaújváros, Táncsics M. utca 1. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 0153-HI/2012, valamint a munkakör
megnevezését: Irodavezető.
vagy
§
Személyesen: Humánerőforrás Iroda, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Táncsics
Mihály utca 1/A. F. 1. em. 201.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az előírt mellékletekkel 1 eredeti + 2 másolati példányban kell benyújtani.
Részletes felvilágosítás és pályázati anyag kérhető Humánerőforrás Iroda I. emelet 201. iroda,
illetve a 25/551-276 telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 14.

Községi Önkormányzat - Karancslapujtő

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Park Művelődési Ház
művelődési ház igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetése, szakmai munkájának irányítása. Felelős az intézmény szakszerű és
törvényes működéséért. Kiemelt feladata a település kultúrális örökségének megőrzése,
ápolása, rendezvények szervezése. Civil szervezetekkel való kapcsolattartás. Igényteremtés új
programok meghonosítására. Munkáját a pályázatban kidolgozott vezetői programja és a
fenntartó által jóváhagyott szakmai program alapján végzi.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§
Főiskola, közművelődési végzettség és szakképesítés, vagy nem szakirányú egyetemi
végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, a kulturális szak-emberek
szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozá-sáról szóló
1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési pénzügyi-gazdasági,
államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes
elvégzése, felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a
megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 5 éves szakmai
gyakorlat, kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

könyvtáros végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
szakmai önéletrajz, munkakör betöltésére vonatkozó szakmai, vezetői program, iskolai
végzettséget, képesítést igazoló okiratok; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány vagy igazolás annak megkéréséről; hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik, valamint arról, hogy
pályázatának elbírálásakor nyílt vagy zárt ülés tartását kéri
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Somoskői Tibor polgármester nyújt, a
32/447-447; 06-20/9413237 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Karancslapujtő címére történő
megküldésével (3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 95. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 941/2012/F , valamint a munkakör
megnevezését: művelődési ház igazgató. §
Postai úton, a pályázatnak a Községi
Önkormányzat - Karancslapujtő címére történő megküldésével (3182 Karancslapujtő, Rákóczi
út 95. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
941/2012/F, valamint a munkakör megnevezését: művelődési ház igazgató.
§
Személyesen: Somoskői Tibor polgármester, Nógrád megye, 3182 Karancslapujtő,
Rákóczi út 95. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Karancslapujtő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázati
határidő lejártát követő első képviselő-testületi ülésén bírálja el. A Képviselő-testület
fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 17.

Bocskai István Általános Iskola - Budapest

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bocskai István Általános Iskola - Budapest
angol tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012.09.13-2013.06.14. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 9 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1113 , Bocskai út 47-49.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol tanítás alsó és felső évfolyamon
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, angol,

§

Általános iskolában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

§

Kreativitás, önálló munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Ének és/vagy rajz végzettség,más tantárgyakban szerzett végzettség (pl:informatika)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Részletes fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 1.

Bocskai István Általános Iskola - Budapest
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bocskai István Általános Iskola - Budapest
angol tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012.09.13-2013.06.14. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 9 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1113 , Bocskai út 47-49.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol tanítás alsó és felső évfolyamon
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Főiskola, angol,

§

Általános iskolában - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:
§

Kreativitás, önálló munkavégzés,

Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Ének és/vagy rajz végzettség,más tantárgyakban szerzett végzettség (pl:informatika)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Részletes fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 1.

Biatorbágyi Általános Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Biatorbágyi Általános Iskola
német - testnevelés szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Pest megye, 2051 Biatorbágy, Karinthy F. utca 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
felső tagozatos tanulók nevelése, tanítása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, német, testnevelés,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 21.

Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
történelem, német, ének, hon-és népismeret, biológia, földrajz szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 30.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A meghirdetett szaktanári állás betöltése, lehetőség szerint többszakos végzettséggel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Főiskola,

§

Szakmai tapasztalat előnyt jelent - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

német nemzetiségi végzettség előnyt jelent,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadasné Joó Katalin nyújt, a 06 26
336 370 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 98-2012 , valamint a munkakör megnevezését:
történelem, német, ének, hon-és népismeret, biológia, földrajz szakos tanár. §
Postai
úton, a pályázatnak a Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola címére
történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98-2012, valamint a munkakör
megnevezését: történelem, német, ének, hon-és népismeret, biológia, földrajz szakos tanár.
§
Elektronikus úton Dienes Dóra részére a dienesd@citromail.hu E-mail címen keresztül
Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 27.

Vörösmarty Mihály Gimnázium - Érd

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Vörösmarty Mihály Gimnázium - Érd
angol szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 14 órás
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gimnáziumi tanulók angol nyelvi oktatása, érettségire való felkészítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, Angol szakos középiskolai tanár,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 7.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Mihály Gimnázium - Érd címére történő
megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 136/2012. , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos középiskolai
tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Mihály Gimnázium - Érd címére
történő megküldésével (2030 Érd, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 136/2012., valamint a munkakör
megnevezését: angol szakos középiskolai tanár.
§
Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a kallayandrea@freemail.hu E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 11.

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
személyzeti- munkaügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1016 , Mészáros utca 58/a.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, munkaügyi tevékenység
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Főfelügyelőség vezetőinek, kormánytisztviselőinek és munkavállalóinak jogviszonya
létesítésével, megszüntetésével, módosításával és juttatásaival, kitüntetéseivel, valamint
teljesítményértékeléssel kapcsolatos ügyintézés. Feladata az OKTVF állományába tartozók
személyi anyagának naprakész vezetése; pályázati felhívások megjelentetése, továbbá a
kiválasztás támogatása humánpolitikai oldalról. Működteti a személyügyi elektronikus
nyilvántartó rendszert (Wintiszt), valamint a hatályos jogszabályok alapján teljesíti a
szakterületet érintő rendszeres és eseti adatszolgáltatásokat.
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról
szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010.
évi LVIII. törvény, a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), az egyéb
vonatkozó jogszabályok és belső utasítások, valamint a Főfelügyelőség Egységes
Közszolgálati Szabályzatának és Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezései
irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Magyar állampolgárság,

§

Cselekvőképesség,

§

Büntetlen előélet,

§

Felsőfokú képesítés,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola,

§

Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§

szakképzettség

§

közigazgatási alapvizsga

§

közigazgatási / jogi szakvizsga

§

Wintiszt személyügyi elektromos nyilvántartó rendszer ismerete

§
közigazgatási, államigazgatási szervnél, humánpolitikai szakterületen szerzett, 1 évet
meghaladó gyakorlat
§

KIR program ismerete

Elvárt kompetenciák:
§

Komplex, strukturált gondolkodás,

§

Nyitottság, motiváltság,

§

Önállóság, megbízhatóság, precizitás,

§

Problémamegoldásra koncentráló megközelítés,

§

Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

§

Magas fokú felelősségtudat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség címére történő megküldésével (1016 Budapest, Mészáros utca 58/a. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM50/2012 , valamint a munkakör megnevezését: személyzeti- munkaügyi ügyintéző. §
Postai úton, a pályázatnak a Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Főfelügyelőség címére történő megküldésével (1016 Budapest, Mészáros u. 58. a. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM-50/2012,
valamint a munkakör megnevezését: személyzeti- munkaügyi ügyintéző.
§
Elektronikus úton Novák Nikolett részére a nikolett.novak@oktvf.gov.hu E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek
elbírálásra. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük, a pályázat csak
akkor érvényes, ha valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A kiválasztott
pályázók a Főfelügyelőség által lefolytatott interjún vesznek részt. A pályázat eredményéről
az állásinterjún részt vevő pályázókat, az elbírálásra előírt 30 napos határidőt követő 8 napon
belül értesítjük.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.

Grassalkovich Antal Általános Iskola - Budapest

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Grasalkovich Antal Általános Iskola
napközi otthon
német nemzetiségi tanító

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1238 XXIII. kerület, Hősök tere 18-20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
német nemzetiségi program szerint haladó tanulócsoport délutáni felügyelete, tanulásirányítás
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, német nemzetiségi tanító, tanító német műveltség területtel,

§

Német nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§

1-3 év - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

diploma másolat, motivációs levél, szamai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Páll Tamásné nyújt, a 286 1184 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Grassalkovich Antal Általános Iskola - Budapest címére
történő megküldésével (1238 XXIII. kerület, Hősök tere 18-20. ). Kérjük a borítékon

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 175/019/12 , valamint a
munkakör megnevezését: német nemzetiségi tanító . §
Postai úton, a pályázatnak a
Grassalkovich Antal Általános Iskola - Budapest címére történő megküldésével (1239
Budapest, Hősök tere 18-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 175/019/12, valamint a munkakör megnevezését: német
nemzetiségi tanító .
vagy
§
Elektronikus úton Vinyarszki Andrea részére a grassi93@gmail.com E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
állásinterjú
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 22.

Grassalkovich Antal Általános Iskola - Budapest

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Grasalkovich Antal Általános Iskola
német-történelem szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1238 XXIII. kerület, Hősök tere 18-20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
nemzetiségi német nyelv tanítása történelem tanítása német és magyar nyelven
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Főiskola, német- történelem szak,

§

Német nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§

1-3 év - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű kommunikáció,

§

Kiváló szintű teamben való munkára való képesség,

§

Kiváló szintű tolerancia, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

diploma másolat, motivációs levél, szamai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Páll Tamásné nyújt, a 286 1184 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Grassalkovich Antal Általános Iskola - Budapest címére
történő megküldésével (1238 XXIII. kerület, Hősök tere 18-20. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 175/109/12 , valamint a
munkakör megnevezését: német-történelem szakos tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a
Grassalkovich Antal Általános Iskola - Budapest címére történő megküldésével (1239
Budapest, Hősök tere 18-20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 175/109/12, valamint a munkakör megnevezését: némettörténelem szakos tanár.
vagy
§
Elektronikus úton Vinyarszki Andrea részére a grassi93@gmail.com E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Állásinterjú
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 22.

Jánossomorja Város Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, öt év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Óvári út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A művelődési ház és könyvtár vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola,

§

öt év szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§
közművelődési intézmény-vezető tanfolyam elvégzésének igazolása, kiemelkedő
közművelődési tevékenység végzése
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
szakmai önéletrajz, intézmény vezetésére vonatkozó elképzelések, diploma másolata, 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorja Város Önkormányzata címére történő
megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1813/2012. , valamint a munkakör
megnevezését: művelődési ház és könyvtár intézményvezető. §
Postai úton, a
pályázatnak a Jánossomorja Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9241
Jánossomorja, Szabadság utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 1813/2012., valamint a munkakör megnevezését: művelődési ház
és könyvtár intézményvezető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 29.

Megyei Gyermekvédelmi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Megyei Gyermekvédelmi Központ
"Biztos Kiút" gyermekotthon (két telephelyen:Ságújfalu, Mátraszele)
otthonvezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 06. 17.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekotthon két csoportjának (melyből az egyik speciális csoport) irányítása,
működésének megszervezése, gyámi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§
Főiskola, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet által előírt képesítés; 9/2000.(VIII.4.)SZCSM
rendelet 5.§-ban foglaltaknak megfelelően,
§
szociális és gyermekvédelem területén eltöltött gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,
§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

B kategóriás jogosítvány,

§

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§

Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
§
Jó szintű kapcsolatteremtés, mobilitás, gyors döntéshozás, kommunikáció
problémamegoldó képesség.,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§
Büntetlen előéletet igazoló, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele
szemben nem állnak fenn az1997. évi XXXI.tv. 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott
kizáró okok; a végzettségeket igazoló oklevelek egyszerű másolata; motívációs levél; szakmai
önéletrajz; az otthon vezetésére vonatkozó szakmai program
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. június 18. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöpné Gálik Erika nyújt, a 06-32512-940 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Megyei Gyermekvédelmi Központ címére történő
megküldésével (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 229-1/2012. , valamint a munkakör megnevezését:
Postai úton, a pályázatnak a Megyei Gyermekvédelmi Központ címére történő
nevelő. §
megküldésével (3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 229-1/2012., valamint a munkakör megnevezését:
nevelő.
§

Személyesen: Fülöpné Gálik Erika, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Ruhagyári út 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A bíráló bizottság javaslata alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 11.

Wekerle Sándor Alapkezelő

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Wekerle Sándor Alapkezelő
Társadalmi Felzárkózási Támogatásokért Felelős Programigazgatóság
kormányzati ügykezelő
munkakör betöltésére.
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088 Budapest, Múzeum utca 17.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- pályázatok teljes körű kezeléséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, - bejövő és
kimenő posta iktatása, kezelése, rendezése, - adatrögzítés, - teljes körű iratkezelés, - az adott
szervezeti egységhez kapcsolódó, ad hoc feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról
szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010.
évi LVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Magyar állampolgárság,

§

Cselekvőképesség,

§

Büntetlen előélet,

§

Középiskola/gimnázium,

§

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:
§

önálló munkavégzés,

§

precizitás, pontosság, terhelhetőség,

§

monotónia tűrés,

§

rendszerszemlélet, felelősségtudat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Részletes, fényképes önéletrajz

§

Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§

erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Wekerle Sándor Alapkezelő címére történő megküldésével
( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
3/2012. , valamint a munkakör megnevezését: kormányzati ügykezelő. §
Postai úton, a
pályázatnak a Wekerle Sándor Alapkezelő címére történő megküldésével (1088 Budapest,
Múzeum utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 3/2012., valamint a munkakör megnevezését: kormányzati ügykezelő.
§
Elektronikus úton Nagy Gyuláné részére a hr@wekerle.gov.hu E-mail címen keresztül
Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 11.

II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola - Kisvárda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola - Kisvárda
oktatási igazgatóhelyettes
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012.07.01-2016.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2012.07.01-2016.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az iskola pedagógiai programjának kidolgozása, tantárgyi felosztások elkészítése, oktatással
kapcsolatos ügyek lebonyolítása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, pedagógus szakvizsga vagy közoktatásvezetői végzettség,

§

pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§
Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz, az
iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító közjegyző által hitelesített
okiratok, dokumentumok másolata, három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi
bizonyítvány, szakmai gyakorlatot igazoló eredeti dokumentumok, nyilatkozat arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szincsák Andrásné nyújt, a 45/410001 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola - Kisvárda
címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Mártírok útja 8. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 244/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: oktatási igazgatóhelyettes. §
Postai úton, a pályázatnak a II.
Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola - Kisvárda címére történő megküldésével (4600
Kisvárda, Mártírok útja 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 244/2012, valamint a munkakör megnevezését: oktatási igazgatóhelyettes.

vagy
§
Személyesen: Szincsák Andrásné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda,
Mártírok útja 8. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 28.

Szigeti József Utcai Általános Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szigeti József Utcai Általános Iskola
angol szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1041 Budapest, Szigeti József utca 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelvi órák ellátása az általános iskola 4-8. évfolyamán.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, angol nyelvtanár,

§

oktatás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány), egészségi
alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola, kémia, vagy matematika szakos tanár,

Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Jó szintű IKT ismeretek, interaktív tábla, elektronikus napló

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 5.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Szigeti József Utcai Általános Iskola címére történő
megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 1/2012. , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos általános
iskolai tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Szigeti József Utcai Általános Iskola címére
történő megküldésével (1041 Budapest, Szigeti József utca 1-3. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2012., valamint a munkakör
megnevezését: angol szakos általános iskolai tanár.
§
Elektronikus úton Török Ibolya részére a szigeti84@gmail.com E-mail címen keresztül
Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kiválasztott pályázókkal személyes beszélgetés. Az interjú után igazgatói döntés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29.

Tóth Árpád Gimnázium - Debrecen

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tóth Árpád Gimnázium - Debrecen
angol-német szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Szombathi István utca 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
9-13.évfolyamos gimnáziumi tanulók angol-német tantárgy oktatása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, angol-német szakos középiskolai tanár,

§

Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, hatósági bizonyítvány, cselekvőképesség,
kötelességtudat, önálló munkavégzésre való képesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

oklevél másolatok, hatósági bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Tóth Árpád Gimnázium - Debrecen címére történő
megküldésével (4024 Debrecen, Szombathi István utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 184 , valamint a munkakör megnevezését:
angol-német szakos középiskolai tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Tóth Árpád
megküldésével
(4024 Debrecen, Szombathi István utca
Gimnázium - Debrecen címére történő

12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 184,
valamint a munkakör megnevezését: angol-német szakos középiskolai tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 17.

Győrújbarát Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatást Ellátó Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Győrújbarát Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatást Ellátó Intézmény
Gyermekjóléti Szolgáltatás
Pszichológiai tanácsadó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, Győrújbarát és Mikrotérsége , .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Gyermekjóléti Szolgálat látókörében levő gyermekek és fiatalok pszichológiai ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet által meghatározott végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Felsőfokú szociális alapvégzettség,

§

Jogosítvány, saját gépjármű. Jó helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
1.Szakmai önéletrajz. 2.Végzettséget igazoló okiratok másolata. 3.Három hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. 4.Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázóval
szemben nem áll fenn az 1997.évi XXXI.tv.15.$(8.)bek. szerint meghatározott kizáró ok. 5.A
pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Győrújbarát Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltatást Ellátó Intézmény címére történő megküldésével (9081 Győrújbarát, Fő út 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2012 I. ,
valamint a munkakör megnevezését: Pszichológiai tanácsadó. §
Postai úton, a
pályázatnak a Győrújbarát Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatást Ellátó
Intézmény címére történő megküldésével (9081 Győrújbarát, Fő utca 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2012 I., valamint a
munkakör megnevezését: Pszichológiai tanácsadó.
§
Elektronikus úton Kocsisné Gerencsér Ildikó részére a
kocsisne.ildiko@gyorikisterseg.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 25.

Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
könyvtáros, könyvtáros tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2014. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8100 Várpalota, Szent Imre út 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
könyvtári állomány rendezése, bővítése, kölcsönzés, ingyenes tankönyvekkel kapcsolatos
ügyintézés, kölcsönzés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§

iskolai gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:
§

Színjátszó csoport, versmondó kör működtetése,

Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Jó szintű tanórán kívüli foglalkozások vezetése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Iskolai végzettséget igazoló iratok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakonyi Borbála nyújt, a 06-20-5851667 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Szent Imre út 9.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 482/1 ,
valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros, könyvtáros tanár. §
Postai úton, a
pályázatnak a Thuri György Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Szent Imre utca 9. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 482/1, valamint a
munkakör megnevezését: könyvtáros, könyvtáros tanár.
§
Elektronikus úton Vizl Mária részére a vizl.maria@thurigy-vpalota.sulinet.hu E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
§

Elektronikus úton thuri@thurigy-vpalota.sulinet.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29.

Gloriett Általános és Sportiskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Gloriett Általános és Sportiskola
magyar-bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1186 Budapest, Tövishát utca 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása felső tagozaton és felsős napközi

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, magyar nyelv és irodalom szak,

§

általános iskolai tanári - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§

Alap szintű Microsoft Office,

§

bűntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, magyar szakos tanár,

§

szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
§

Jó szintű gyermekközpontúság, pontosság, szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

önéletrajz, diploma

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobróka Zsoltné nyújt, a 06-1-2944153 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Gloriett Általános és Sportiskola címére történő
megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 170/2012 , valamint a munkakör megnevezését: magyar-bármely szakos
tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Gloriett Általános és Sportiskola címére történő
megküldésével (1186 Budapest, Tövishát utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 170/2012, valamint a munkakör megnevezését:
magyar-bármely szakos tanár.

§
Elektronikus úton Dobróka Zsoltné részére a gloriettsuli@t-online.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott pályázatokat az iskola vezetője bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 24.

Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
angoltanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 10 hónap –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelv tanítása 4-8.osztályban
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

végzettséget igazoló oklevelek vagy azok másolatai, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boda Csaba nyújt, a 20/3207677 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
címére történő megküldésével (8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 13. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: angoltanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Szilády Áron
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (8654 Ságvár, Petőfi
Sándor utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 29/2012, valamint a munkakör megnevezését: angoltanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 17.

Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola Nagyatád

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola
gimnázium
magyar nyelv és irodalom - ének szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7500 Nagyatád, Dózsa Gy. utca 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
szaktanári feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, magyar nyelv és irodalom - ének szak,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

§

erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, drámapedagógia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

erkölcsi bizonyítvány

§

végzettséget igazoló diploma

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Büttnerné Bódi Ágnes nyújt, a
82/553-042 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola Nagyatád
címére történő megküldésével (7500 Nagyatád, Dózsa Gy. utca 13. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1 , valamint a munkakör
megnevezését: magyar nyelv és irodalom - ének szakos középiskolai tanár. §
Postai úton,
a pályázatnak a Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola Nagyatád címére történő
megküldésével (7500 Nagyatád, Dózsa György utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1, valamint a munkakör megnevezését:
magyar nyelv és irodalom - ének szakos középiskolai tanár.
§
Elektronikus úton Dr. Büttnerné Bódi Ágnes részére a bodya@ady-nagyatad.sulinet.hu
E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
§
Személyesen: Dr. Büttnerné Bódi Ágnes, Somogy megye, 7500 Nagyatád, Dózsa Gy.
utca 13. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 18.

Bp. Főv. X.ker. Kőbányai Önk. Harmat Általános Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kőbányai Harmat Általános Iskola
angol tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 14 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1104 Budapest, Harmat utca 88.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
4 -8. osztály
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, angol,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 21. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Ildikó nyújt, a 260-18-17 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Bp. Főv. X.ker. Kőbányai Önk. Harmat Általános Iskola
címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 83/2008 , valamint a munkakör megnevezését: angol tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Bp. Főv. X.ker. Kőbányai Önk. Harmat Általános Iskola címére
történő megküldésével (1104 Budapest, Harmat utca 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 83/2008, valamint a munkakör
megnevezését: angol tanár.
§
Elektronikus úton Varga Ildikó részére a harmat88@t-online.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
§

Személyesen: Varga Ildikó, Budapest, 1104 Budapest, Harmat utca 88. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2012.08.01-2017.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9135 Rábaszentmihály, Béke u. 37.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes
működtetéséért, a költséghatékony gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az
intézmény dolgozói felett, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan
ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola,

§

Legalább1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,

§

Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

§

Gyakorlott szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§

B kategóriás jogosítvány,

§

Főiskolai végzettség

§

Képesítési követelmények a 4/2010 OKM rendeket 3. §.-a alapján

§

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, Pszichológia,

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű szervező készség,

§

megnyerő, empatikus személyiség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel kibővített program. Szakképzettséget
igazoló dokumentumok másolata, pedagógus szakvizsa, vagy azzal egyenértékű vizsga
meglétét igazoló oklevél máslata. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázat tartalmát
megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Márta nyújt, a 96/561-008 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú
Társulása címére történő megküldésével (9100 Tét, Fő u 94. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87-1/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: gyógypedagógus/pszichológus. §
Postai úton, a pályázatnak a Téti
Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása címére történő megküldésével
(9100 Tét, Fő út 88. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 87-1/2012, valamint a munkakör megnevezését:
gyógypedagógus/pszichológus.
§
Elektronikus úton Tóth Márta részére a marta.toth@sokoroalja.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
§

Személyesen: Tóth Márta, Győr-Moson-Sopron megye, 9100 Tét, Fő u. 94. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 25.

Német Nemzetiségi Óvoda - Újhartyán

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha Gyermekvár
Pszicho-pedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012.09.01.-2014.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2367 Újhartyán, Béla gödör 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pszichopedagógiai szakképesítésnek megfelelő teljes körű feladatok és óvodapedagógiai
részfeladatok
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, Pszicho-pedagógus,

§

Német nyelv alap szintű nyelvtudás,

§

Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:
§

Csoporttal való együttműködés, empátia, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Önéletrajz, Motivációs levél, Erkölcsi bizonyítvány, Szakképesítést igazoló
dokumentum
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskésné Rizmajer Ildikó nyújt, a
06-20-934-6665 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Német Nemzetiségi Óvoda - Újhartyán címére történő
megküldésével (2367 Újhartyán, Béla gödör 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2012.05.15. , valamint a munkakör megnevezését:
Pszicho-pedagógus. §
Postai úton, a pályázatnak a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán címére történő megküldésével (2367 Újhartyán, Béla gödör 3. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2012.05.15., valamint a
munkakör megnevezését: Pszicho-pedagógus.
§

Személyesen: Kecskésné Rizmajer Ildikó, Pest megye, 2367 Újhartyán, Béla gödör 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Nevelőtestület döntés előkészítő
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 22.

Csata Utcai Általános Iskola - Budapest

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csata Utcai Általános Iskola - Budapest
angol nyelv - bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1135 Budapest, Csata utca 20.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv tanítása alsó és felső tagozaton
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Főiskola, angol nyelv - bármely szak,

§

tanítás - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

§

magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
nyelvtudás,

Angol nyelvből felsőfokú C típusú szakmai nyelvvizsga, társalgási szintű

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű kommunikációs képesség, csapatmunka, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok, büntetlen előélet, erkölcsi
bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kollinné Szimeth Katalin
nyújt, a 06-1/340-9525, 06-1/340-9524 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Csata Utcai Általános Iskola - Budapest címére
történő megküldésével (1135 Budapest, Csata utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 550-3/2012. , valamint a munkakör
megnevezését: angol nyelv - bármely szakos tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Csata
megküldésével
(1135 Budapest, Csata utca
Utcai Általános Iskola - Budapest címére történő

20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5503/2012., valamint a munkakör megnevezését: angol nyelv - bármely szakos tanár.
§
Elektronikus úton Szenteiné Bukovinszky Katalin részére a
csataaltisk@csata.bp13.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.

Petőfi Sándor Gimnázium - Budapest 1013

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Petőfi Sándor Gimnázium
tantestület, történelem munkaközösség
Történelem szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1013 Budapest, Attila út 43.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Történelem tanítás, osztályfőnökség
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, Történelem szakos középiskolai tanár,

§

Alap szintű MS Windows NT/2000/XP,

§

Önéletrajz, Motívációs levél, Erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmassági

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, Történelem szakos középiskolai tanár,

§

Több éves szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Bizonyítvány másolat, erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmassági, Önéletrajz,
Motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor Gimnázium - Budapest 1013 címére történő
megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 1-14/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Történelem szakos
középiskolai tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Petőfi Sándor Gimnázium - Budapest
1013 címére történő megküldésével (1013 Budapest, Attila út 43. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-14/2012, valamint a
munkakör megnevezését: Történelem szakos középiskolai tanár.
§
Elektronikus úton Endrődi Gábor részére a endrodi@petofi-bp.sulinet.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

Fertőrákos Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Községi és Iskolai Könyvtár Fertőrákos
Könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9421 Fertőrákos, Fő utca 236/A.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Könyvtári szolgáltatások
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Községi és általános iskolai könyvtár szakmai
működtetése rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola,

§

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

§

pedagógusi és könyvtárosi végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Könyvtárosi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Erkölcsi bizonyítvány

§

Iskolai végzettséget igazoló iratok másolata

§

Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baltigh Márta nyújt, a 06-99-530-024
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Fertőrákos Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (9421 Fertőrákos, Fő utca 139. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 737/2012. , valamint a munkakör megnevezését:
Könyvtáros. §
Postai úton, a pályázatnak a Fertőrákos Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (9421 Fertőrákos, Fő utca 139. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 737/2012., valamint a munkakör
megnevezését: Könyvtáros.
§

Személyesen: , Győr-Moson-Sopron megye, 9421 Fertőrákos, Fő utca 139. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 11.

Molnár Ferenc Általános Iskola - Budapest
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Molnár Ferenc Általános Iskola
Általános iskola
Tanító - Angol
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1095 Budapest, Mester utca 19.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
osztálytanító, napközis foglalkozások
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Főiskola, Tanító,

§

Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§

tanító - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Iskolai bizonyítványok fénymásolata

§

Erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 3.

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola
angol szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű Egy tanév –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1139 Budapest, Váci út 89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelvi órák ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, angol szakos középiskolai tanár,

§

erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, történelem szakos tanár,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 23. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mosolygóné Erdély Gyöngyi nyújt, a
06-1-3208427/112 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű
Közgazdasági Szakközépiskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 223/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: angol szakos középiskolai tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a
Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola címére
történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 223/2012, valamint a munkakör
megnevezését: angol szakos középiskolai tanár.

§
Elektronikus úton Mosolygóné Erdély Gyöngyi részére a
mosolygone.gyongyi@karolyi-kozgazd.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 22.

Tiszacsege Város Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tiszacsege Város Önkormányzat
Tourinform iroda
irodavezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Fő utca 38.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tourinform iroda vezetésével kapcsolatos teendők ellátása, különösen a turisztikai
névhasználati kézikönyvben szereplő feladatok: a turisztikai kereslet és kínálat közvetítése,
információadás, adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés, kiadványterjesztés, egyéb
adatszolgáltatási kötelezettség, pályázatok figyelése, pályázatkészítés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Középiskola/gimnázium,

§

magyar állampolgárság, cselekvőképesség

§

büntetlen előélet

§

angol vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga

§

számítógépes alapismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

§

nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata

§
büntetlen előéletet igazoló, 3 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány
§

a pályázó részletes szakmai önéletrajza.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt, a
06-52-588-400, 06-30-577-5482 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth 5 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 10621/2012. , valamint a munkakör megnevezését:
irodavezető. §
Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Város Önkormányzat címére
történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10621/2012., valamint a munkakör
megnevezését: irodavezető.
§

Személyesen: Szilágyi Sándor, Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 30.

Bányai Júlia Gimnázium

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bányai Júlia Gimnázium
magyar-spanyol vagy magyar-olasz vagy magyar szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű GYES-en lévő távolléte idejére-legalább 2013.08.16 –ig tartó közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Nyíri út 11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Nyolcosztályos gimnáziumban a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása, osztályfőnöki
feladatok, érettségire felkészítés, érettségiztetés, spanyol vagy olasz nyelvből szakköri
foglalkozások vezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, magyar nyelv és irodalom és spanyol nyelv vagy olasz nyelv szak,

§

középiskolai vagy általános iskolai oktatásban - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§

büntetlen előélet-erkölcsi bizonyítvány benyújtása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

pedagógus szakvizsga,

§

Tanítványok versenyeredményei, szakértői, szaktanácsadói, vizsgaelnöki tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§

Diploma

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lukács Lajos nyújt, a 76/481-474
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Bányai Júlia Gimnázium címére történő megküldésével
(6000 Kecskemét, Nyíri út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 270.204.14/2012. , valamint a munkakör megnevezését: magyarspanyol vagy magyar-olasz vagy magyar szakos középiskolai tanár. §
Postai úton, a
pályázatnak a Bányai Júlia Gimnázium címére történő megküldésével (6000 Kecskemét,
Nyíri út 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 270.204.14/2012., valamint a munkakör megnevezését: magyar-spanyol vagy
magyar-olasz vagy magyar szakos középiskolai tanár.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott dokumentumok és személyes meghallgatás után kerül sor a döntésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 2.

III. Béla Gimnázium - Baja

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
III. Béla Gimnázium
gimnázium
középiskolai tanári
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Szent Imre tér 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
négy és hat évfolyamos gimnáziumi tanulók nevelése-oktatása, ezen belül a rajz és vizuális
kultúra, művészetek tantárgyak oktatása, felkészítés az érettségi vizsgára, vizsgáztatás,
tehetséggondozás
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem,

§

Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§

B kategóriás jogosítvány,

§

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, további szak: földrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, rajz-földrajz szak,

§

tanítási szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§

földrajz szak

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű rajz és művézetismeret oktatásában való jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok
másolata, hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polgár László nyújt, a 06-79/325-642
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a III. Béla Gimnázium - Baja címére történő megküldésével
(6500 Baja, Szent Imre tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 53/2012. , valamint a munkakör megnevezését: középiskolai
tanári. §
Postai úton, a pályázatnak a III. Béla Gimnázium - Baja címére történő
megküldésével (6500 Baja, Szent Imre tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/2012., valamint a munkakör megnevezését:
középiskolai tanári.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 20.

Biatorbágyi Általános Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Biatorbágyi Általános Iskola
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2051 Biatorbágy, Szentháromság tér 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
felsős osztályok nevelése, oktatása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Főiskola, magyar nyelv és irodalom,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15.

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Személyi Nyilvántartások Osztálya
nyilvántartási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012. december 31. –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. számú melléklet 83. pontja alapján: Személyiadat-, lakcímnyilvántartási feladatkör
Ellátandó feladatok:
A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgárok nyilvántartásba vételével,
személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal történő ellátásával összefüggő

hatósági feladatok ellátása, egyéb a nyilvántartás központi szervének hatáskörébe utalt
nyilvántartási feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgárok hivatalból történő
nyilvántartásba vétele. Az adatok ellenőrzése, szükség szerint intézkedés a hiányos vagy hibás
adatok egyeztetése és javítása iránt. A nyilvántartásba vétel eredményeként az érintettek
részére kiállításra kerülő személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
kiadásával, nyilvántartásával összefüggő feladatok ellátása. Intézkedés az elkészült
dokumentumok kézbesítésére.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról
szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010.
évi LVIII. törvény, a(z) Hivatal Közszolgálati Szabályzatának és Cafeteria Szabályzatának,
valamint egyéb hivatali szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Magyar állampolgárság,

§

Cselekvőképesség,

§

Büntetlen előélet,

§
Középiskola/gimnázium, Középfokú képesítés a közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3/83. személyiadat-, lakcímnyilvántartási
feladatköre alapján,
§

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Népességnyilvántartási területen szerzett legalább 1 év szakmai tapasztalat.

§

Középfokú nyilvántartási és okmányügyintézői OKJ képesítés megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Fényképes, részletes szakmai önéletrajz (melyet a Hivatalunk honlapjának –
www.kekkh.gov.hu – „Karrier” rovatában megtalálható „Kötelezően kitöltendő önéletrajz
minta” szerint kérünk csatolni a pályázathoz);
§

Motivációs levél,

§
Iskolai végzettséget, nyelvvizsgát, közigazgatási vizsgákat igazoló bizonyítványok
másolata,
§
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázatnak nem, csak
az állás betöltésének feltétele),
§

Nyilatkozat, hogy az elbírálásban részt vevő személyek megismerhetik a pályázatát.

§
Nyilatkozat arról, hogy a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló
üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát.
§
Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy a munkakör vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség alá esik.
§
Nyilatkozat, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény
nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti.
§
A pályázat tárgyában kérjük feltüntetni a "nyilvántartási ügyintéző" munkaköri
azonosítót!
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 28.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/821-1/2012. , valamint a munkakör
Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és
megnevezését: nyilvántartási ügyintéző. §
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala címére történő megküldésével (1094
Budapest, Balázs Béla utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 12/821-1/2012., valamint a munkakör megnevezését:
nyilvántartási ügyintéző.
§
Elektronikus úton a www.kekkh.gov.hu (a „Karrier” rovatban megtalálható
„Kötelezően kitöltendő önéletrajz minta” szerint) oldalon keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőkkel személyes (szakmai tapasztalatra is
kiterjedő) interjú lefolytatása. A tartalmi és formai követelményeknek egyaránt megfelelő
pályázatokról a Hivatal Elnöke dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 11.

Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Etika tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012. szeptember 01 2013. június 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 2 órás
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 184.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanórai foglalkozás megtartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, Etika tanár,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola, Etika tanár,

§
Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Istvánné nyújt, a 06/68/381366 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza,
Árpád utca 184. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 11-3/2012. , valamint a munkakör megnevezését: Etika tanár. §
Postai úton, a
pályázatnak a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 184. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-3/2012., valamint
a munkakör megnevezését: Etika tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.

Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Angol tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012. augusztus - 2013. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 17 órás
A munkavégzés helye:
Békés megye, 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 184.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanórai, tanórán kívüli foglalkozások megtartása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola,

§

Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

§

3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola, angol szakos tanár,

Elvárt kompetenciák:
§

Jó szintű kommunikációs képesség,

§

Jó szintű kommunikációs képesség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Istvánné nyújt, a 06/68/381366 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza,
Árpád utca 184. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 11-2/2012. , valamint a munkakör megnevezését: Angol tanár. §
Postai úton, a
pályázatnak a Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény címére történő megküldésével (5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 184. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-2/2012., valamint
a munkakör megnevezését: Angol tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.

Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma és Szakképző Iskolája - Budapest

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma és Szakképző Iskolája - Budapest
KÖZÉPISKOLAI ANGOL NYELVTANÁR
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1204 , Pöltenberg utca 10-12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelv oktatása és vizsgáztatás közép,- és szakiskolában, illetve esti gimnáziumban.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, angol szakos közéspiskolai tanár,

§

erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

önéletrajz, diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 8.

A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma és Szakképző
Iskolája - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: KÖZÉPISKOLAI ANGOL NYELVTANÁR. §
Postai úton, a
pályázatnak a Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma és Szakképző Iskolája - Budapest
címére történő megküldésével (1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2012, valamint a munkakör
megnevezését: KÖZÉPISKOLAI ANGOL NYELVTANÁR.
§
Elektronikus úton László Krisztina részére a iskola@szivarvanygszki.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 15.

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Tomajmonostorai Telephelye
közművelődési szakember
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5324 Tomajmonostora, Széchenyi utca 63.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A művelődési házban programok szervezése, lebonyolítása, közművelődési feladatok ellátása.
Könyvtári kölcsönzés, raktári rend biztosítása.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Középfokú képesítés, közművelődési szakember vagy azzal egyenértékű képesítés,

§

Magyar állampolgárság

§

Büntetlen előélet

§

Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola,

§

vezetői tapasztalat

§

helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

személyi adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajz

§

végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolata

§

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentpéteriné Lévai Mária igazgató
nyújt, a 06 59/530-030 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény
címére történő megküldésével (5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TIT/219/1/2012. , valamint a
munkakör megnevezését: közművelődési szakember. §
Postai úton, a pályázatnak a
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény címére történő megküldésével
(5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: TIT/219/1/2012., valamint a munkakör megnevezését:
közművelődési szakember.

§
Személyesen: Szentpéteriné Lévai Mária igazgató, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
5340 Kunhegyes, Szabadság tér 7. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatokról Tomajmonostora Község
Önkormányzata írásba foglalt véleményét mérlegelve a Kunhegyes Városi Könyvtár és
Közművelődési Intézmény igazgatója, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 31.

