Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Támogatásokat Vizsgáló Iroda
Főosztályvezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2014. december 15 –ig tartó közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014. december 15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1011 Budapest, Iskola utca 13.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Támogatásokat Vizsgáló Iroda vezetése, a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak
megfelelő feladatkör ellátása.
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,

§

Egyetem, jogász vagy közgazdász végzettség,

§

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

§

Vezetői tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Közigazgatási szakvizsga,

§

C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

§

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem,

§

Német nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§

Francia nyelvből nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

§
Állami támogatási vagy a versenyjog egyéb területén szerzett tapasztalat - 1 év alatti
szakmai tapasztalat,
§

Általános EU-s ismeretek - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§
Európai Bizottságnál vagy közigazgatásban szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai
tapasztalat,
§

Jogi vagy közigazgatási szakvizsga - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
§
Kiváló szintű stratégiai gondolkodás, problémamegoldás, önállóság, felelősségtudat,
csapatmunka iránti fogékonyság,
Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Kiváló szintű tudományos fokozat

§

Kiváló szintű egyéb felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Imre László, dr. RemeteiFilep Zsuzsanna nyújt, a 00-36-1-795-4293, 795-1548 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium címére történő
megküldésével (1011 Budapest, Fő utca 44-50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: NFM/24/67/2012. , valamint a munkakör
megnevezését: Főosztályvezető. §
Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium címére történő megküldésével (1011 Budapest, Fő utca 44-50. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NFM/24/67/2012.,
valamint a munkakör megnevezését: Főosztályvezető.
§
Elektronikus úton Horváth László Imre részére a palyazat@nfm.gov.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 16.

Magyar Országos Levéltár

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Országos Levéltár
Főigazgatói titkárság
humánpolitikai előadó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1014 Budapest, Bécsi Kapu tér 2-4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatához kapcsolódó törvények, jogszabályok elmélyült és naprakész ismerete, (Mt, Kjt.)
alkalmazása, személyzetfejlesztési és képzési stratégia megalkotása, éves képzési tervek
előkészítése, minősítések, pápályázatok ügyintéuzé
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pályázatok ügyintézése rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, humánszervező,

§

Közszférában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, Történelem szak,

§

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

Elvárt kompetenciák:
§

Munkajogi ismeretek,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget tanúsító diploma hiteles másolata, szakmai
önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. július 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh László Sándor nyújt, a
489-4434 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Országos Levéltár címére történő megküldésével
(1014 Budapest, Bécsi Kapu tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 14/503/2012 , valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai
előadó. §
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Országos Levéltár címére történő

megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/503/2012, valamint a munkakör
megnevezését: humánpolitikai előadó.
§
Elektronikus úton Dr. Németh László Sándor részére a
nemeth.laszlo.sandor@mol.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
főigazgatói döntés
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 15.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - Dunakeszi

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - Dunakeszi
könyvtár-informatika vagy könyvtár-angol szakos tanári állás
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2120 Dunakeszi, Garas utca 26.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A könyvtáros tanári és a informatika/angol tanári 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,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, önéletrajz, bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - Dunakeszi címére
történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Garas utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 170/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: könyvtár-informatika vagy könyvtár-angol szakos tanári állás. §
Postai
úton, a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - Dunakeszi címére történő
megküldésével (2120 Dunakeszi, Garas utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 170/2012, valamint a munkakör megnevezését:
könyvtár-informatika vagy könyvtár-angol szakos tanári állás.
vagy
§
Elektronikus úton Kárpáti Zoltánné részére a iskola@korosi-dkeszi.sulinet.hu E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 10.

Szabó Kálmán Utcai Óvoda és Általános Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szabó Kálmán Utcai Óvoda és Általános Iskola
angol tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2012. 08.27-2013.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4271 Mikepércs, Nagyváradi utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelv tanítása 1-8. osztályig, illetve emelt szintű oktatás a 4.-5. osztályosoknak. A
munkakörrel kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése.
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,

§

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

§

Tanári - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, angol nyelvtanári végzettség,

Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Jó szintű kapcsolatteremtő képesség, kreativitás, együttműködő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

szakmai önéletrajz

§

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a munkakör betöltése esetén

§

Végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csengeri Miklósné nyújt, a 52/610602 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Szabó Kálmán Utcai Óvoda és Általános Iskola címére
történő megküldésével (4271 Mikepércs, Nagyváradi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 241/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: angol tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Szabó Kálmán Utcai Óvoda és
Általános Iskola címére történő megküldésével (4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 39. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 241/2012,
valamint a munkakör megnevezését: angol tanár.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról az intézmény igazgatótanácsa dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 3.

Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Lébényi Általános Iskola és AMI
Általános Iskola
történelem tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9155 Lébény, Iskola köz 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

történelem tanári feladatok ellátása az általános iskola 5-8 osztályaoban, tanulószobai
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, történelem szakos általános iskolai tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sárvári István nyújt, a 30/9737832 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Lébényi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény címére történő megküldésével (9155 Lébény, Iskola köz 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 51-1/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: történelem tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Lébényi
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével
(9155 Lébény, Iskola köz 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 51-1/2012, valamint a munkakör megnevezését: történelem tanár.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó írásbeli értesítést kap a döntésről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 10.

Bersek József Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

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

Bersek József KIKI Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kőszegszerdahely
Általános iskola
főiskolai végzettségű általános iskolai német idegen nyelv és nemzetiségi német nyelv tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth Lajos utca 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
német idegen nyelv és nemzetiségi német nyelv tanár
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, német idegen nyelv és menzetiségi német nyelv,

§

Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§

szakmai - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Szabó Éva nyújt, a 06/94
563-159 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Bersek József Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási
Intézmény Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő
megküldésével (9730 Kőszeg, Táncsics Mihály utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-359/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: főiskolai végzettségű általános iskolai német idegen nyelv és nemzetiségi
német nyelv tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Bersek József Többcélú Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
címére történő megküldésével (9730 Kőszeg, Táncsics Mihály u. 18. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-359/2012, valamint a
munkakör megnevezését: főiskolai végzettségű általános iskolai német idegen nyelv és
nemzetiségi német nyelv tanár.
§
Elektronikus úton Kovácsné Szabó Éva részére részére a bersek@bersekkoszeg.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 17.

Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola
angol-bármely szakos, angol nyelv középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1191 Budapest, Kossuth tér 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

angol nyelv oktatása 9-12. (13)évfolyamon, emelt és középszintű érettségi vizsgákra való
felkészítés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, angol nyelv-bármely szakos, angol nyelv szakos középiskolai tanár,

§

büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

önéletrajz, diploma másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Katalin nyújt, a 06-1-347-4037 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola címére történő
megküldésével (1191 Budapest, Kossuth tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2012 , valamint a munkakör megnevezését: angolbármely szakos, angol nyelv középiskolai tanár . §
Postai úton, a pályázatnak a Trefort
Ágoston Kéttannyelvű Középiskola címére történő megküldésével (1191 Budapest, Kossuth
tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
7/2012, valamint a munkakör megnevezését: angol-bármely szakos, angol nyelv középiskolai
tanár .
§
Elektronikus úton Varga Katalin részére a vekati@trefortszki.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adóigazgatósága

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adóigazgatósága
Ügyfélkapcsolati Osztály
középfokú végzettségű ügyfélszolgálati ügyintéző
munkakör betöltésére.
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8200 Veszprém, Brusznyai u. 22-26.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. számú melléklet (129) Ügyfélszolgálati feladatkör
Ellátandó feladatok:
Adó-, együttes adó- jövedelem és illetőségigazolás kiadása, - Információs pult működtetése,
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ügyfélszolgálati feladatkör
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) Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény, a
közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
valamint a NAV Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Magyar állampolgárság,

§

Cselekvőképesség,

§

Büntetlen előélet,

§
Középfokú képesítés, Középiskolai végzettség és közgazdasági szakképzettség vagy
pénzügyi-számviteli, adóigazgatási szakképesítés,
§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§
Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint (a
pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik)
§
A NAV Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés (a pályázat
elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik)
§
Megbízhatósági vizsgálat elvégzéséhez hozzájárulás (a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (5) bekezdése, valamint a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 7/A. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében)
§
A NAV Képzési, Egészségügyi és Kultúrális Intézete által végzett pszichikai
alkalmassági vizsgálat a 13/2011. (III.25.) NGM rendelet szerint (a pályázat elnyerése után,
de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére történik)
§
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.
rendeletben előírt szakképesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Adózási ismeretek, mérlegképes könyvelői végzettség, könyvelői gyakorlat

Elvárt kompetenciák:
§

Jó írásbeli és szóbeli kifejezőkészség,

§
Magas szintű kommunikációs, problémamegoldó, konfliktuskezelő és szervező
készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-ban foglaltak alapján a pályázati önéletrajz
kizárólag a Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerinti formában nyújtható be! Az önéletrajz
minta a www.nav.gov.hu/ügyfélszolgálatok/közép-dunántúl/álláspályázatok/letölthető
önéletrajz minta címszó alatt érhető el.
§
Az iskolai végzettségeit, szakképesítéseit valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok
másolata.
§

A dokumentumok nem teljes körű csatolása érvénytelen pályázatot eredményez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. augusztus 31. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöp Nikoletta Igazgatási
Osztályvezető nyújt, a 88/577-384 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei
Adóigazgatósága címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Brusznyai u. 22-26. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/V/2012. ,
valamint a munkakör megnevezését: középfokú végzettségű ügyfélszolgálati ügyintéző. §
Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei
Adóigazgatósága címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Brusznyai utca 22-26. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9/V/2012.,
valamint a munkakör megnevezését: középfokú végzettségű ügyfélszolgálati ügyintéző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő, kizárólag postai úton benyújtott pályázatok
közül - a pályázati anyag és az esetleges interjú tapasztalatai alapján - születik meg a
munkáltatói döntés, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 11.

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
Drámapedagógus/közművelődési szakember
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Minden Nap Kultúra! program keretében a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ oktatási,
drámapedagógiai-, családi- és gyermekprogramjainak szervezése, megtartása, lebonyolítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, Tanítói, tanári, illetve művelődésszervező ,

§

büntetlen előélet

§

magyar állampolgárság

§

szakirányú drámapedagógiai képzettség és gyakorlat

§

Kommunikációképes idegen nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

egyetemi szintű végzettség

§

kulturális menedzser szakképzettség

§

közép- vagy felsőfokú nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Fényképes szakmai önéletrajz

§

Képesítést igazoló dokumentumok másolata

§

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

§

az intézményre kidolgozott drámapedagógiai módszertani terv

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
címére történő megküldésével (6801 Hódmezővásárhely, Pf. 2. . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 275/2012-1. , valamint a
munkakör megnevezését: Drámapedagógus/közművelődési szakember. §
Postai úton, a
pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő
megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András utca 16-18. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 275/2012-1.,
valamint a munkakör megnevezését: Drámapedagógus/közművelődési szakember.
vagy
§
Elektronikus úton Dr. Nagy Imre részére a titkarsag@tjm.hu E-mail címen keresztül
Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a múzeumigazgató véleményezi, a pályázati feltételeknek megfelelő
pályázó(ka)t meghallgatja, majd elbírálja és dönt, hogy élni kíván-e a kinevezés jogával.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 10.

Zimándy Ignác Általános Iskola - Törökbálint

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Zimandy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolg.
angol nyelvtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
felső tagozatos csoportok angol nyelvi 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 nyelvtanár,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Zimándy Ignác Általános Iskola - Törökbálint címére
történő megküldésével (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: angol nyelvtanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Zimándy
Ignác Általános Iskola - Törökbálint címére történő megküldésével (2045 Törökbálint, Dózsa
György utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 67/2012, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

Debreceni Művelődési Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Debreceni Művelődési Központ
művelődésszervező
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debreceni Művelődési Központ, .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakmai programok tervezése, szervezése, színvonalas megvalósítása a jóváhagyott
munkaterv szerint. A rendezvényekkel és egyéb szolgáltatásokkal járó adminisztrációs
feladatok ellátása, pályázatírás, forrásgyűjtés. Közösségszervezői és segítői tevékenység
folytatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Felsőfokú képesítés, művelődésszervező (andragógus),

§

közművelődési munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Alap szintű Internetes alkalmazások,

§

Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

ECDL

§

magyar állampolgárság, bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Angol nyelvből alapfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű empátia,

§

Kiváló szintű problémamegoldó készség,

§

Jó szintű csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§

fényképes önéletrajz

§

kézzel írt motivációs levél

§

iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. július 23. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Művelődési Központ címére történő
megküldésével (4001 Debrecen, Pf.: 419 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 1448-DMK/2012 , valamint a munkakör
Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Művelődési
megnevezését: művelődésszervező. §
Központ címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 22. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1448-DMK/2012, valamint a
munkakör megnevezését: művelődésszervező.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§

DMJV Polgármesteri Hivatal, 4025 Debrecen, Kálvin tér 11. - 2012. július 2.

Esztergály Mihály Általános Iskola - Csomád

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Esztergály Mihály Általános Iskola - Csomád
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai pedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2161 Csomád, Irtvány utca 46.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása 5-8.osztályokban
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 szakos általános iskolai tanár,

§

magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

fejlesztő pedagógusi végzettség, ének-zene szakpár, vagy informatika szakpár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

végzettséget igazoló okirat, erkölcsi bizonyítvény., szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 2.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Esztergály Mihály Általános Iskola - Csomád címére
történő megküldésével (2161 Csomád, Irtvány utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai pedagógus. §
Postai
úton, a pályázatnak a Esztergály Mihály Általános Iskola - Csomád címére történő
megküldésével (2161 Csomád, Irtvány utca 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2012, valamint a munkakör megnevezését:
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai pedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 20.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda, Jármi-Papos

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Általános Iskola és Óvoda, Jármi-Papos-Őr
angol szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4337 Jármi, Petőfi utca 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelvi órák általános iskola 1-8. osztályában illetve napközis foglalkozások tartása
felső tagozatos diákok számára. Szükség szerint osztályfőnöki megbízatás.
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 oktatása terén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola, rajz, ének vagy fizika tanár szakos végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§
Önletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló dokumentumok fénymásolata,
erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maklári Zsolt nyújt, a 06307581516 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda, JármiPapos címére történő megküldésével (4337 Jármi, Petőfi utca 18. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: angol szakos tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskola és Óvoda, Jármi-Papos címére történő megküldésével (4337
Jármi, Petőfi út 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 53/2012, valamint a munkakör megnevezését: angol szakos tanár.
vagy
§
Elektronikus úton Maklári Zsolt, igazgató részére a maklari@edupc.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 30.

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium - Budapest

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium - Budapest
magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1093 Budapest, Lónyay utca 4-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gimnáziumi történelem és magyar oktatásban való részvétel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, magyar-történelem,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola, könyvtárpedagógia,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 182/2012 , valamint a munkakör megnevezését:
magyar-történelem szakos gimnáziumi tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a SzentGyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium - Budapest címére történő megküldésével
(1093 Budapest, Lónyay utca 4/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 182/2012, valamint a munkakör megnevezését: magyar-történelem
szakos gimnáziumi tanár.
§
Elektronikus úton Beleznay Tamás részére a allas@szgya.hu E-mail címen keresztül
Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 19.

Néprajzi Múzeum

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

pályázatot hirdet
Néprajzi Múzeum
Kommunikációs Főosztály
kulturális szervező
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Néprajzi Múzeum boltjának üzemeltetése (kiadványok és emléktárgyak, műtárgymásolatok
árusítása), műtárgymásolatok készítésének intézése, kulturális programok, sajtótájékoztatók
szervezése, kiadványterjesztés, ismertetők, PR és marketing anyagok készítése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, néprajz vagy kulturális antropológia vagy kulturális menedzser,

§

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

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§
magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 18. év betöltése, bűntetlen
előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Francia nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§

Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§

pénzügyi, gazdasági ismeretek

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű kommunikációs készség,

Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Kiváló szintű kreativitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget, szakképesítést tanúsító
okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény,
beleegyező nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő
kezeléséről
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szarvas Zsuzsanna nyújt, a
(+361) 473 2420 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM 57501/2012 , valamint a munkakör megnevezését: kulturális szervező. §
Postai úton, a
pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth
Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: NM 575-01/2012, valamint a munkakör megnevezését: kulturális szervező.
§
Elektronikus úton Dr. Szarvas Zsuzsanna részére a szarvas@neprajz.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság szóbeli meghallgatásra hívhat be pályázókat.
A nyertesről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A döntésről a pályázók írásban kapnak
értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 25.

Páty Község Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Művelődési Ház, Községi és Iskolai 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, 2012.09.01-től kezdődően 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2071 Páty, Kossuth L. utca 77.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény jogszabályok szerinti működtetése, vezetése, az alapító okirat szerinti feladatok
ellátása. Az intézmény tevékenységének szakmai irányítása, rendezvényszervezés,
közösségfejlesztés, térségi kulturális kapcsolatok fejlesztése, a községi 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, Közművelődési végzettség és szakképzettség, illetve nem szakirányú
egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§

Végzettséget igazoló okiratok másolata.

§

Fényképes, részletes szakmai önéletrajz.

§
Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, illetve a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések.
§
Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséről.
§
Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatot véleményező és
elbíráló testület tagjai megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Guba Zsolt nyújt, a 06-23/555530 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Páty Község Önkormányzat címére történő megküldésével
(2071 Páty, Kossuth L. utca 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: HP-128/2012 , valamint a munkakör megnevezését:
Közművelődési szakember. §
Postai úton, a pályázatnak a Páty Község Önkormányzat
címére történő megküldésével (2071 Páty, Kossuth utca 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP-128/2012, valamint a munkakör
megnevezését: Közművelődési szakember.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat bizottság véleményezi. A véleményező bizottság a pályázókat ülésére előzetes
meghallgatásra meghívhatja. A Képviselő-testület a pályázatokat a pályázók személyes
meghallgatását követően bírálja el és hoz döntést a pályázati határidő lejártát követő első
Képviselő-testületi ülésen. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

Zeleméry László Általános Iskola

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

Zeleméry László Általános Iskola
Angol-német, vagy angol-testnevelés szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4224 Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Vákáncsos utca 43.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelv tanítása 4-5-6-7-8. évfolyamon, német nyelv tanítása 5-7. évfolyamon,
testnevelés tanítása 5-6-7-8. évfolyamon, valamint a mindennapos testnevelés megtartása,
úszásoktatás, illetve a munkaköri leírásban megfogalmazott 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- német, angol - testnevelő tanári végzettség,

§

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, iskolai végzettséget
igazoló dokumentumok,
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 Sőrés István nyújt, a 0620/9624466 os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Zeleméry László Általános Iskola címére történő
megküldésével (4224 Hajdúböszörmény-Bodaszőlő, Vákáncsos utca 43. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/5099/2/2008 , valamint
a munkakör megnevezését: Angol-német, vagy angol-testnevelés szakos tanár. §
Postai
úton, a pályázatnak a Zeleméry László Általános Iskola címére történő megküldésével (4224
HB-Bodaszőlő, Vákáncsos utca 43. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: SZI/R/5099/2/2008, valamint a munkakör megnevezését: Angolnémet, vagy angol-testnevelés szakos tanár.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Pályázó meghallgatása, interjú, értesítés levélben
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

Kodály Zoltán Ének-Zenei Ált. Isk. Gimn. és Zeneiskola - AMI

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kodály Zoltán Ének-Zenei Ált. Isk. Gimn. és Zeneiskola - AMI
középiskolai angoltanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
angol nyelv tanítása
Illetmény és juttatások:

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

Egyetem, középiskolai angol tanár,

§
Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, anyanyelvi szintű
nyelvtudás,
§

középiskolai tanítási gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

osztályfőnöki tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű szakmai tapasztalat, határozottság, kreativitás, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Fényképes szakmai önéletrajz, diplomamásolat, motivációs levél magyar és angol
nyelvű
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Őri Csilla nyújt, a +3620/5024992 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Kodály Zoltán Ének-Zenei Ált. Isk. Gimn. és Zeneiskola AMI címére történő megküldésével (1022 Budapest, Marczibányi tér 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 628/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: középiskolai angoltanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Kodály
Zoltán Ének-Zenei Ált. Isk. Gimn. és Zeneiskola - AMI címére történő megküldésével (1022
Budapest, Marczibányi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 628/2012, valamint a munkakör megnevezését: középiskolai
angoltanár.
vagy

§
Elektronikus úton Őri Csilla részére a kodaly@kodaly-bp.sulinet.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes beszélgetés, amennyiben a pályázat megfelel a kiírás feltételeinek, valamint
minősége eléri az elvárt szintet
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ
Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ nevelési tanácsadó intézményegysége
pszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók diagnosztikája és
terápiája, a pedagógusok és a család nevelő munkájának támogatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Egyetem, pszichológus,

§

Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§

Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Alap szintű Internetes alkalmazások,

§

B kategóriás jogosítvány,

§

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Pedagógus és pszichológus végzettség; klinikai és/vagy pedagógiai szakvizsga.,

§
Pedagógiai szakszolgálatban végzett tevékenység. - Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű Team munkában való munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
A végzettségeket igazoló dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatai,
szakmai életrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bogdán Marianna nyújt, a 92/511-211
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ
címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-133/2012. ,
valamint a munkakör megnevezését: pszichológus. §
Postai úton, a pályázatnak a
Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: I-133/2012., valamint a munkakör megnevezését:
pszichológus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 6.

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
Tornyai János Múzeum
Múzeumi közművelődési szakember
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Tornyai János Múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz illeszkedő múzeumpedagógiai,
családi- és gyerek programok, oktatási rendezvények szervezése, lebonyolítása. A
közgyűjtemény programjainak, rendezvényeinek tervezése, megszervezése, lebonyolítása;
látogatói, iskolai csoportok megszervezése és a csoportokkal történő kapcsolattartás,
tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások tartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, Tanítói, tanári, illetve művelődésszervező,

§

büntetlen előélet

§

magyar állampolgárság

§

Kommunikációképes idegen nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, Bölcsész vagy múzeumpedagógus,

§

múzeumpedagógiai gyakorlat

§

közép- vagy felsőfokú nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Fényképes szakmai önéletrajz

§

Képesítést igazoló dokumentumok másolata

§

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

§

az intézményre kidolgozott múzeumpedagógiai és közönséghasznosítási terv

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
címére történő megküldésével (6801 Hódmezővásárhely, Pf. 2. . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 271/2012-1. , valamint a
munkakör megnevezését: Múzeumi közművelődési szakember. §
Postai úton, a
pályázatnak a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ címére történő
megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16-18. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 271/2012-1., valamint a
munkakör megnevezését: Múzeumi közművelődési szakember.
vagy
§
Elektronikus úton Dr. Nagy Imre részére a titkarsag@tjm.hu E-mail címen keresztül
Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a múzeumigazgató véleményezi, a pályázati feltételeknek megfelelő
pályázó(ka)t meghallgatja, majd elbírálja és dönt, hogy élni kíván-e a kinevezés jogával.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 10.

Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ
gimnáziumi intézményegység
történelem-bármely szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 13 órás
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tantárgyfelosztás szerinti tanórák ellátása. Gimnáziumi tanulók nevelése-oktatása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, történelem-bármely szakos középiskolai tanár,

§

Történelem tanítása középiskolában - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§

Alap szintű Internetes alkalmazások,

§

Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§

Padagógus szakvizsga,

Elvárt kompetenciák:
§
Jó szintű Tolerancia, együttműködési képesség, tanítási- tanulási módszerek ismerete
és használata ,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
A végzettségeket igazoló dokumentumok közjegyző által hitelesített másolatai,
szakmai életrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Némethyné Lövey Zsuzsanna nyújt, a
92/549-403 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ
címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-132/2012 ,
valamint a munkakör megnevezését: történelem-bármely szakos középiskolai tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ címére
történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-132/2012, valamint a
munkakör megnevezését: történelem-bármely szakos középiskolai tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 6.

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye
könyvtáros
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 29.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
olvasószolgálat, feldolgozás, tájékoztatás, könyvtári adminisztráció, információ szolgáltatás,
adatbázisok működéséhez kapcsolódó egyes részfeladatok ellátása, valamint a település
kulturális életébe való bekapcsolódás
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§
Főiskola, könyvtáros vagy könyvtáros-informatikus szakon illetve padagógus +
könyvtáros végzettség,
§

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

§

büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola, Pedagógiai ,

§

Angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

§

Német nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:
§
irodalom ismeret, jó kommunikációs képesség, közösségi beállítódás, kapcsolatteremtő
készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§
Az iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai, szakmai önéletrajz,
motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor József nyújt, a 06-87-571-115 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális
Intézménye címére történő megküldésével (8258 Badacsonytomaj, Római út 69. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 176/2012. , valamint
a munkakör megnevezését: könyvtáros. §
Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytomaj
Város Önkormányzat Kulturális Intézménye címére történő megküldésével (8258
Badacsonytomaj, Római út 69. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 176/2012., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 21.

Kertvárosi Általános Iskola - Zalaegerszeg

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kertvárosi Általános Iskola
angol nyelvtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
angol nyelv tanítása 2-8. 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 nyelvtanár,

§

angol nyelv tanítása - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

angol nyelvtanári végzettség, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 30. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Kertvárosi Általános Iskola - Zalaegerszeg címére történő
megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 68. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53-2/2012. , valamint a munkakör
megnevezését: angol nyelvtanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Kertvárosi Általános
Iskola - Zalaegerszeg címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 68. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 53-2/2012.,
valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 23.

Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

magyar-bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7800 Siklós, Gyűdi út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
magyar illetve a bármely szak oktatása általános és középfokú iskolás korosztály számára
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, magyar- bármely másik,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai
végzettséget tanúsító okirat(ok) másolat(ok)
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tésenyi Róbertné nyújt, a 06-30-6509406 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda,
Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (7800
Siklós, Gyűdi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 3/2012 , valamint a munkakör megnevezését: magyar-bármely szakos

tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola,
Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével
(7800 Siklós, Gyűdi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 3/2012, valamint a munkakör megnevezését: magyar-bármely szakos tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 10.

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
tanár ( társadalmi és kommunikációs ismeretek )
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc, Szentpéteri Kapu 78.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Társadalmi és kommunikációs ismeretek tantárgy tanterv szerinti feldolgozása, a
szakcsoportvezető által kijelölt osztályokban a tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása,
gyakorlati foglalkozásainak ( szituációs helyzetgyakorlatok ) megtervezése. Tanulási
útmutatók elkészítése, valamint a szakmai követelményeknk megfelelő nevelési feladaatok
végrehajtása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:

§
Főiskola, kommunikációs és/vagy társadalomismereti szakos középiskolai tanári
végzettség,
§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

magyar állampoolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, pszichológiai szak,

§
szakpszichológusi végzettség, pszichológiai tanácsadásban szerzett tapasztalat,
felnőttoktatásban szerzett tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
§
Kiváló szintű önállóság, kommunikációs képesség, kreatív problémamegoldó
képesség, tervező- , szervező képesség,
§

Kiváló szintű döntési képesség, megbízhatóság, igényesség, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
motivációs levél, Europass önéletrajz, végzettséget , képesítést igazoló okiratok
másolatban, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítván vagy annak megigénylését
tanúsító bizonylat másolata, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stirminszki József, Dr. Hanyiszkó
Zsuzsa nyújt, a 46/412/060/5040vagy5022 mellék -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola címére történő
megküldésével (3526 Miskolc, Szentpéteri Kapu 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30023-202/241/2012. , valamint a
munkakör megnevezését: tanár ( társadalmi és kommunikációs ismeretek ) . §
Postai
úton, a pályázatnak a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola címére történő megküldésével
(3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 30023-202/241/2012. , valamint a munkakör megnevezését: tanár
( társadalmi és kommunikációs ismeretek ) .
§
Személyesen: Dr. Hanyiszkó Zsuzsa, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3526 Miskolc,
Szentpéteri Kapu 78. I. ( parancsnoki épület ) I. 113..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat három tagú bizottság értékeli. A kiválasztott pályázókat a bizottság szóbeli
interjún hallgatja meg. A meghallgatásokat követően a bizottság javaslatot tesz az
igazgatónak, aki a bizottság javaslatát figyelembe véve hozza meg döntését. A pályázat
eredményéről a pályázók írásban értesülnek.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 31.

Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
magyar-bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7800 Siklós, Gyűdi út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
magyar illetve a bármely másik szak oktatása általános iskolás korosztály számára
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Főiskola, magyar- bármely másik,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget
tanúsító okirat(ok) másolat(ok)
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tésenyi Róbertné nyújt, a 06-30-6509406 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda,
Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (7800
Siklós, Gyűdi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 2/2012 , valamint a munkakör megnevezését: magyar-bármely szakos
tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Siklósi Gimnázium, Szakiskola, Általános Iskola,
Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével
(7800 Siklós, Gyűdi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 2/2012, valamint a munkakör megnevezését: magyar-bármely szakos tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 10.

