Kastélydombi Általános Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kastélydombi Általános Iskola
angol-magyar szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1188 Budapest, Nemes utca 56-60.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
angol és magyar tantárgy tanítása felsős napközi-tanulószobai feladat
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, angol-magyar szakos általános iskolai tanár,

§

Tanítási gyakorlat. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

IKT alkalmazások - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§
diploma másolat, önéletrajz, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány (kérés) másolata,
további képesítés szakmai továbbképzések igazolásának másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 17.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Kastélydombi Általános Iskola címére történő
megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 3/2012 , valamint a munkakör megnevezését: angol-magyar szakos
általános iskolai tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Kastélydombi Általános Iskola
címére történő megküldésével (1188 Budapest, Nemes utca 56-60. - - ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2012, valamint a munkakör
megnevezését: angol-magyar szakos általános iskolai tanár.
§
Elektronikus úton Véghely Tamásné részére a igmari@kastelydomb.axelero.net E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 15.

Bocskai István Magyar-német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - Páty

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bocskai István Magyar-német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - Páty
angol vagy német és földrajz tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2071 Páty, Bocskai utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Idegen nyelv tanítása
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 elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola, Angol, német, földrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 1.

Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet
kutatási szakértő/kutatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

laboratóriumi és terepi kísérletekben való részvétel; adatbázis építés; ízeltlábú tenyészetek
fenntartása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, (már meglévő vagy folyamatban lévő biológus végzettség),

§

Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§

laborítóriumban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, nyelvtudást igazoló okirat
másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 16.

Általános Iskola és Óvoda - Kesznyéten

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Általános Iskola és Óvoda Kesznyéten
magyar szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012. október 17.-2013. június 30 –ig tartó közalkalmazotti
jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 28 órás
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3579 Kesznyéten, Szabadság utca 13-15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Magyar tantárgy tanítása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Főiskola, magyar szakos általános iskolai tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

végzettséget igazoló oklevél, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Istvánné nyújt, a 06-46459 808/15 mellék -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Általános Iskola és Óvoda - Kesznyéten címére
történő megküldésével (3579 Kesznyéten, Szabadság utca 13-15. . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152-2/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: magyar szakos általános iskolai tanár. §
Postai úton, a
pályázatnak a Általános Iskola és Óvoda - Kesznyéten címére történő megküldésével (3579
Kesznyéten, Szabadság utca 13-15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 152-2/2012, valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos
általános iskolai tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 16.

Molnár Mátyás Általános Iskola -Vaja

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Molnár Mátyás Általános Iskola
angol nyelvtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 26 órás
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4562 Vaja, Leiningen út 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
4-8. évfolyamon 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:
§

Főiskola, angol nyelvtanár,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

általános iskola angol nyelvtanítás - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Végzettséget igazoló diplomamásolat, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kun Csabáné nyújt, a 0644584006 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Molnár Mátyás Általános Iskola -Vaja címére történő
megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 2012/426 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Molnár Mátyás Általános Iskola -Vaja címére történő
megküldésével (4562 Vaja, Leiningen út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2012/426, valamint a munkakör megnevezését:
angol nyelvtanár.
§
Elektronikus úton Kun Csabáné igazgató részére a vajaisk@freemail.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 16.

Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet
kutatási szakértő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012. december 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, 1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
műszeres és analitikai vizsgálatok; ELISA mérések; mintavételezés

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

Egyetem, (biológus),

§

Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§

laboratóriumban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, nyelvtudást igazoló okirat
másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 16.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Központi Környezet- és Élelmiszer-tudományi
Kutatóintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 593/1/2012 , valamint a munkakör megnevezését:
kutatási szakértő. §
Postai úton, a pályázatnak a Központi Környezet- és Élelmiszertudományi Kutatóintézet címére történő megküldésével (1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
593/1/2012, valamint a munkakör megnevezését: kutatási szakértő.
§
Elektronikus úton Farkas Szilvia részére a sz.farkas@cfri.hu E-mail címen keresztül
Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 17.

Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

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

Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
német tanító
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
4.osztályban német nyelv, környezetismeret, rajz, ének tanítása németül
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 nyelv terület,

§

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

§

gyakorlott - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobrovitzky Ágnes nyújt, a 06-20415-1976 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

§
Postai úton, a pályázatnak a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: német tanító. §
Postai úton, a pályázatnak a Kőbányai Széchenyi István
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola címére történő megküldésével (1108
Budapest, Újhegyi sétány 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 8/2012, valamint a munkakör megnevezését: német tanító.
§
Elektronikus úton Dobrovitzky Ágnes részére a dobrovagi@gmail.com E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 9.

Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola - Esztergom

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
nevelési tanácsadó
pszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Dobogókői út 29.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pszichológiai vizsgálat, támogatás, fejlesztés, terápiás gondozás nyújtása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§
Egyetem, pszichológus, klinikai, neuropszichológiai, pedagógiai v. tanácsadói
pszichológus szakvizsga,
§

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

§

Nevelési tanácsadóban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

B kategóriás jogosítvány,

§

Büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű Kommunikációs,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hári Éva nyújt, a 06 33 523 150 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és
Speciális Szakiskola - Esztergom címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Dobogókői
út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2012/5. , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus. §
Postai úton, a pályázatnak
a Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola - Esztergom címére
történő megküldésével (2500 Esztergom, Dobogókői út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2012/5., valamint a munkakör
megnevezését: pszichológus.
§
Elektronikus úton Hári Éva részére a nevtan.egom@gmail.com E-mail címen keresztül
Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 22.

Földváry Károly Általános Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Földváry Károly Általános Iskola
Magyar-Történelem szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű Helyettesítés –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2600 Vác, Nagymező utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
magyar és történelem tantárgyak tanítása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, magyar-történelem,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Könyvtár,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. november 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kucsera Bernadett nyújt, a 27/315297 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Földváry Károly Általános Iskola címére történő
megküldésével (2600 Vác, Nagymező utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2012 , valamint a munkakör megnevezését:
Magyar-Történelem szakos tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Földváry Károly
Általános Iskola címére történő megküldésével (2600 Vác, Nagymező utca 14. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2012, valamint a
munkakör megnevezését: Magyar-Történelem szakos tanár.
§
Elektronikus úton Kucsera Bernadett részére a titkarsag@foldvary-vac.sulinet.hu Email címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 26.

Nyírmihálydi Petőfi Sándor Általános Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
4363. Nyírmihálydi, Zrínyi út 11-13
iskola
német-ének-biológia szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012. 12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4363 Nyírmihálydi, Zrínyi u 11-13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
német-ének biológia tantárgyak tanítása a Nyírmihálydi Petőfi Sándor Általános Iskolában.
Illetmény és juttatások:

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

Főiskola, német-ének-biológia ,

§

l - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, német-ének-biológia szakon szerzett Főiskolai diploma másolat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány, önéletrajz, szakmai önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodogánné Szulyák Mónika nyújt, a
06/703928193 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Nyírmihálydi Petőfi Sándor Általános Iskola címére
történő megküldésével (4363 Nyírmihálydi, Zrínyi u 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 153/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: német-ének-biológia szakos tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a
Nyírmihálydi Petőfi Sándor Általános Iskola címére történő megküldésével (4363
Nyírmihálydi, Zrínyi út 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 153/2012, valamint a munkakör megnevezését: német-ének-biológia szakos
tanár.
§
Személyesen: Bodogánné Szulyák Mónika, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4363
Nyírmihálydi, Zrínyi u 11-13. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A határidő lejártát követően azonnal.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 17.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
térségi iskolapszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6600 Szentes, Jövendő utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szentes Kistérség Többcélú Társulásához tartozó települések - Árpádhalom, Derekegyház,
Eperjes, Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár - oktatási intézményeiben az
iskolapszichológiai 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, pszichológus,

§
lehet pályakezdő pszichológus is, de iskolapszichológiai tapasztalat előnyt jelent Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
§

Gyakorlott szintű MS Windows NT/2000/XP,

§

B kategóriás jogosítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

végzettséget igazoló oklevél másolat, jogosítvány másolat, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. október 18. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gurdonné Kovács Helga igazgató
nyújt, a 06-63/560-109 vagy 06-70/942 1187 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő
megküldésével (6600 Szentes, Jövendő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 315/2012. , valamint a munkakör megnevezését:
térségi iskolapszichológus. §
Postai úton, a pályázatnak a Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat címére történő megküldésével (6600 Szentes, Jövendő utca 6. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 315/2012.,
valamint a munkakör megnevezését: térségi iskolapszichológus.
§
Személyesen: Gurdonné Kovács Helga igazgató, Csongrád megye, 6600 Szentes,
Jövendő utca 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 17.

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Személyügyi Nyilvántartási Osztály
személyügyi nyilvántartási referens
munkakör betöltésére.
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
határozott idejű (tartósan távollévő kolléga helyettesítésére) 2 év –ig tartó kormánytisztviselői
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 Budapest, Múzeum utca 17.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. számú melléklet 42. pontjában meghatározott foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A központi közigazgatás integrált HR informatikai rendszerének üzemeltetésével és
továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása: a személyügyi alapnyilvántartás modullal
kapcsolatban (valamennyi, a központi közigazgatásban előforduló foglalkoztatási jogviszony
tekintetében): jogszabályváltozást érintő továbbfejlesztéssel kapcsolatos specifikációk
elkészítése, tesztelésben történő részvétel, végfelhasználók oktatásában való közreműködés,
hibamegszüntetéssel kapcsolatos feladatok ellátása, felhasználók támogatása, a modulhoz
kapcsolódó lekérdezések koordinációjában való részvétel. Modullal kapcsolatban bejelentett
hibák elemzése, megoldása, - szükség esetén a rendszertámogatást biztosító vállalkozó
bevonásával-, végfelhasználók támogatása. Továbbfejlesztési, és a felhasználók részéről
igényként felmerülő programmódosítások specifikálása, továbbfejlesztéseket, hibajavításokat
követő tesztelések és regressziós tesztek elvégzése. Modullal kapcsolatos felhasználói
dokumentációk frissítése, oktatási anyagok készítése, kiegészítő oktatások megtartása a
végfelhasználók számára
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) közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX.
törvény, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Magyar állampolgárság,

§

Cselekvőképesség,

§

Büntetlen előélet,

§

Egyetem, HR és/vagy egyéb személyügyi végzettség (főiskola vagy egyetem),

§
Speciális szakmai ismeret, integrált humáninformatikai, vagy személyügyi nyilvántartó
rendszer ismerete
§

Legalább 3-5 éves, szakirányú (humán) szakmai tapasztalat

§

Megbízható felhasználói szintű informatikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§

Oracle integrált humáninformatikai rendszer ismerete

§
Humánügyviteli rendszer fejlesztésében vagy továbbfejlesztésében történő
közreműködés
§

Kedvező szakmai referenciák

Elvárt kompetenciák:
§

magas szintű etikus magatartás,

§

magas szintű lojalitás és fegyelmezettség,

§

szakmai ismeretek magas szintű alkalmazása,

§

magas szintű kommunikációs és koordinációs készség,

§

magas szintű problémamegoldási képesség,

§

magas szintű felelősségtudat,

§

magas szintű konfliktuskezelés,

§

magas szintű tárgyalási készség,

§

magas szintű együttműködési készség,

§

pontosság, precizitás, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

szakmai önéletrajz

§

erkölcsi bizonyítvány

§

végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 13.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal címére történő
megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: ELNH-I/12-6/2012 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi
nyilvántartási referens. §
Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum utca 17. ). Kérjük a

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELNH-I/12-6/2012,
valamint a munkakör megnevezését: személyügyi nyilvántartási referens.
§
Elektronikus úton Retek Levente részére a levente.retek@kih.gov.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 13.

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 - Aszód
német-bármely szakos tanár
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:
Gimnáziumi osztályok német tantárgyának tanítása, érettségiztetés..
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, nyelvtanári diploma,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, egyetemi diploma, vagy mesterfokozat, kétszakos tanári diploma,

§

tantárgy oktatásában - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Végzettséget igazoló okiratok fénymásolatai, fényképes önéletrajz, motivációs levél,
erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. november 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csobán Attila igazgató nyújt, a 0628/400-006 -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: 459 , valamint a
munkakör megnevezését: német-bármely szakos tanár. §
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: 459, valamint a munkakör megnevezését: németbármely szakos tanár.
§
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. október 25.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Kormányirodát Irányító Helyettes Államtitkári Titkárság
szakreferens
munkakör betöltésére.
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1055 Budapest, Kossuth tér 2-4.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
III. sz. melléklet 126. pont: Titkársági és igazgatási feladatkör
Ellátandó feladatok:
Részvétel a Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítő lapszámainak előkészítésében, a
közzétételre, kihirdetésre kerülő joganyagok, egyéb dokumentumok rendszerezése,
kapcsolattartás a jogalkotó szervekkel és a Digitális Szerkesztőséggel, a lapszerkesztéssel
kapcsolatos munkafolyamatok összehangolása, a jogszabály-nyilvántartás vezetése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Előkészítő, rendszerező, összehangoló, nyilvántartó tevékenységi kör
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,

§
Felsőfokú képesítés, azaz a 29/2012. Korm. rendelet 126. pontjában I. besorolási
osztályra vonatkozóan felsorolt végzettség,
§

Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§

Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

A pályázat eredményessége esetén C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Igazgatásszervezői végzettség,

§
Jogszabály-előkészítésben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
§

Kimagasló szervező, rendszerező, problémamegoldó képesség,

§

Megbízhatóság,

§

Lektorálási képesség,

§

Rugalmas munkarend vállalása (a hivatalos lapok kiadásának időrendjéhez igazodóan),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a
közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a
tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.
melléklete szerint elkészített, magyar nyelvű, fényképes önéletrajz, motivációs levél,
végzettséget tanúsító okiratok másolatai (beszkennelt).
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Palik Edit főosztályvezető nyújt, a
06/1/795-6158 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium címére történő
megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: VI-L/296/2012. , valamint a munkakör megnevezését: szakreferens. §
Postai úton, a pályázatnak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium címére történő
megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI-L/296/2012., valamint a munkakör
megnevezését: szakreferens.
§
Elektronikus úton Személyügyi és Biztonsági Főosztály részére a
allaspalyazatok@kim.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail
címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 26.

Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
1.sz.Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Cegléd Buzogány u. 23.
szakvizsgázott pszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2700 Cegléd, Buzogány utca 23.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
tanulási zavar, tanulásban akadályozottság diagnosztizálása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, szakvizsgázott pszichológus,

§

első sorban diagnosztika területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Erkölcsi Bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

diagnosztikai eljárásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§

ECDL Start

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

oklevél másolat, erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gárdai Zsófia nyújt, a 06204851003 os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság címére történő megküldésével
(2000 Szentendre, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: SZMO-R/18-4/2012. , valamint a munkakör megnevezését:
szakvizsgázott pszichológus. §
Postai úton, a pályázatnak a Nevelési Tanácsadó,
Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/18-4/2012., valamint
a munkakör megnevezését: szakvizsgázott pszichológus.
§
Elektronikus úton Gárdai Zsófia részére a tkvszrb2pestmegye@gmail.com E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
§

Személyesen: , Pest megye, , . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 19.

Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium - Debrecen

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium - Debrecen
Pszichológus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Postakert utca 7.
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Lóverseny utca 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Általános iskolában és kollégiumban pszichológusi 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, Pszichológus klinikai és egészségpszichológiai szakirányon szakképzettség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Szakmai önéletrajz. 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló erkölcsi
bizonyítvány. Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 19.

