Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzetközi és Kommunikációs Igazgatóságán (NKI)
felnőttképzés-szervező
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az egyetem rövid idejű, nem-formális felnőttképzési programjai (tanfolyamok,
továbbképzések, szemináriumok, szimpóziumok stb.) szervezési feladatainak ellátása, ezen
belül: programok meghirdetése, jelentkező-toborzás, kapcsolattartás, a jelentkezés és
beiskolázás koordinálása, szervezési feladatok; általános adminisztratív és szakmai feladatok
ellátása; pénzügyi és szakmai tervezési feladatok ellátása; szerződések, megbízások
előkészítése, oktatók koordinálása; kommunikációs feladatok ellátása; regisztrációs és
akkreditációs feladatok ellátása; kapcsolattartás és együttműködés az egyetem funkcionális
szervezeti egységeivel. Továbbá a NKI vezetőjének irányításával a képzési program-portfólió
bővítése, megvalósító partnerekkel kapcsolattartás, a programok minőségbiztosításával és a
résztvevők utánkövetésével kapcsolatos tevékenységek végzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§

Középfokú képesítés,

§

Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

§

Tanfolyamok, továbbképzések szervezésében - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Felsőfokú képesítés,

§

Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

§
Felsőoktatásban vagy felnőttképzésben képzésszervezési feladatok ellátásában Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
§

Grafikai tervező programok ismerete

Elvárt kompetenciák:
§
Kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség, pontosság,
megbízhatóság,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 13.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére történő
megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: K-441-1/2012 , valamint a munkakör megnevezését: felnőttképzésszervező. §
Postai úton, a pályázatnak a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címére
történő megküldésével (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-441-1/2012, valamint a munkakör
megnevezését: felnőttképzés-szervező.
§
Elektronikus úton Dr. Nagy Zsombor részére a kancellaria@mome.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 16.

Várna Térségi Középiskolai Kollégium - Budapest

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Várna Térségi Középiskolai Kollégium - Budapest
2 fő kollégiumi nevelőtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 19.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Intézményünk sajátos nevelési igényű (pl. hallássérült, látássérült) kollégistáinak nevelése oktatása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, gyógypedagógiai tanári végzettség,

§
Gyógypedagógus munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,
§

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
Főiskola, Hallássérültek,ill. látássérültek pedagógiája szak,esetleg pszichopedagógia
szak,
§
Gyógypedagógus munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai
tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
§
Kiváló szintű
empátia,tolerancia,kreativitás,türelem,kitartás,gyermekszeretet,felelősségtudat,
Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Kiváló szintű kreativitás,megosztott figyelem,szervezőképesség, határozottság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 9.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Várna Térségi Középiskolai Kollégium - Budapest címére
történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: SZI1/840-1/2012 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő kollégiumi
nevelőtanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Várna Térségi Középiskolai Kollégium Budapest címére történő megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 19. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/840-1/2012,
valamint a munkakör megnevezését: 2 fő kollégiumi nevelőtanár.
§
Elektronikus úton Virágh Krisztina részére a titkarsag.kollegium@gmail.com E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 14.

Várna Térségi Középiskolai Kollégium - Budapest

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

Várna Térségi Középiskolai Kollégium - Budapest
pszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 19.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Koordinációs Irodai munkatársként kapcsolatot tart a budapesti kollégiumokkal a kollégisták
segítése céljából.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, pszichológus végzettség,

§

Pszichológus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

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

Elvárt kompetenciák:
§
Kiváló szintű empátia,tolerancia,koordinációs
képesség,határozottság,önállóság,kitartás,
Előnyt jelentő kompetenciák:

§

Kiváló szintű kommunikációs és szervezőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 8.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Várna Térségi Középiskolai Kollégium - Budapest címére
történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: SZI1/840-1/2012 , valamint a munkakör megnevezését: pszichológus. §
Postai úton, a pályázatnak a Várna Térségi Középiskolai Kollégium - Budapest címére történő
megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/840-1/2012, valamint a munkakör
megnevezését: pszichológus.
§
Elektronikus úton Virágh Krisztina részére a titkarsag.kollegium@gmail.com E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Interjút követően a bíráló bizottság dönt a benyújtott dokumentumok és a személyes
beszélgetés alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 13.

Várna Térségi Középiskolai Kollégium - Budapest

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Várna Térségi Középiskolai Kollégium - Budapest
kollégiumi nevelőtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1149 Budapest, Mogyoródi út 19.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Nevelőtanári munka elvégzése munkaköri leírás alapján. Éjszakai, illetve hétvégi ügyelet
ellátása. A kollégium könyvtárában olvasószolgálat, feldolgozás, tájékoztatás, könyvtári
adminisztráció ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, magyar - könyvtár, esetleg könyvtár - bármely szak,

§
Közoktatásban,ill. könyvtárban szerzett tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai
tapasztalat,
§

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű empátia, tolerancia, koordinációs képesség, határozottság,

Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Kiváló szintű kommunikációs és szervezőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

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

A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Várna Térségi Középiskolai Kollégium - Budapest címére
történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: SZI1/840-1/2012 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi
nevelőtanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Várna Térségi Középiskolai Kollégium Budapest címére történő megküldésével (1149 Budapest, Mogyoródi út 19. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/840-1/2012,
valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.
§
Elektronikus úton Virágh Krisztina részére a titkarsag.kollegium@gmail.com E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Interjút követően a bíráló bizottság dönt a benyújtott dokumentumok és a személyes
beszélgetés alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 13.

"Magyar-kút" Általános Művelődési Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
"Magyar-kút" Általános Művelődési Központ
német nemzetiségi tanító/tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2091 Etyek, Magyar utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
nemzetiségi nyelv tanító/tanár

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) német nemzetiségi nyelv oktatása általános iskola alsó,- és
felsőtagozatán rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, német nyelvi nemzetiségi tanító, tanár,

§

cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló oklevél másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyeste Ferenc László nyújt, a
06/22/597-040 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a "Magyar-kút" Általános Művelődési Központ címére
történő megküldésével (2091 Etyek, Magyar utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 885-3/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: német nemzetiségi tanító/tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a "Magyarkút" Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (2091 Etyek, Magyar u. 2.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8853/2012, valamint a munkakör megnevezését: német nemzetiségi tanító/tanár.
§
Elektronikus úton Nyeste Ferenc László részére a isketyek@mailbox.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 21.

Általános Iskola Himesháza

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

pályázatot hirdet
Általános Iskola Himesháza
iskolatitkár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7735 Himesháza, Radnóti lakótelep 74.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
iskolatitkári feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Középfokú képesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Középiskola/gimnázium,

§

Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

§

Adminisztratív munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§

Start kártya

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Iskolai végzettséget igazoló okmányok, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Micheliszné Heil Terézia nyújt, a
69/547-021 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Általános Iskola Himesháza címére történő megküldésével
(7735 Himesháza, Radnóti lakótelep 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 1534/2012 , valamint a munkakör megnevezését:
iskolatitkár. §
Postai úton, a pályázatnak a Általános Iskola Himesháza címére történő
megküldésével (7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1534/2012, valamint a munkakör
megnevezését: iskolatitkár.
§
Személyesen: Micheliszné Heil Terézia, Baranya megye, 7735 Himesháza, Radnóti
lakótelep 74. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 15.

Szent István Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szent István Egyetem
Rektori Hivatal, Nyelvi Központ
Nyelvi Központ igazgató
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2013. január 1-től 2015. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az egyetem nyelvi képzési koncepciójának végrehajtása a nyelvi képzés SZIE szintű
koordinálása. A Nyelvi Központ menedzselése, felügyelete, a beosztott alkalmazottak
munkájának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az oktatók szakmai és tudományos
fejlődésének, előmenetelének elősegítése. A Központ kezelésében lévő pénzkeretekkel, ingó
és ingatlan vagyonnal való gazdálkodás. A Központ intézményen belüli, belföldi és
nemzetközi szakmai és tudományos kapcsolatainak kiépítése, fenntartása, aktív részvétele
hazai és külföldi szakmai tanácskozásokon, konferenciákon. A nyelvi képzési tantárgyi
programok és tematikák kidolgozása, kidolgozásának irányítása, azok folyamatos fejlesztése,
a graduális és posztgraduális képzésben. A záróvizsgák, felvételi vizsgák előkészítése,
lebonyolítása. Tankönyv, jegyzet, oktatási segédanyagok készítése, a tananyagellátás
felügyelete. Tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot, illetve diplomamunkát készítő
hallgatók munkájának irányítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, szakirányú végzettség,

§

Tudományos fokozat,

§
Felsőoktatási intézményben idegennyelvi területen szerzett legalább 5 év oktatói,
szakmai tapasztalat,
§

Legalább 3 év vezetői tapasztalat,

§

Microsoft Office alkalmazásának magas szintű ismerete,

§
A 2011. évi CCIV. törvény 26§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatát a Szent István
Egyetemnek adja,
§

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§

Cselekvőképesség, büntetlen előélet,

§
Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Vizsgáztatói képesítés,

§

Szakfordító, tolmács képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Részletes szakmai önéletrajz,

§

Eddigi vezetői tevékenység leírása, továbbá vezetői koncepció leírása (max. 1,5 oldal),

§

Iskolai végzettséget, szakképzettséget, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata,

§

Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata,

§
A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagát a pályázati
eljárásban résztvevők megismerhetik,
§

A pályázatokat a SZIE Személyzeti Osztályra kérjük küldeni 3 PÉLDÁNYBAN.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2013. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 25.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100
Gödöllő, Páter Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: RH/1250-1/2012. , valamint a beosztás megnevezését: Nyelvi
Központ igazgató. §
Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő
megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1250-1/2012., valamint a munkakör
megnevezését: Nyelvi Központ igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Szent István Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere szerint.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 14.

Völgységi Múzeum - Bonyhád

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

Néprajzos muzeológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7150 Bonyhád, Szabadság tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gondoskodik a múzeum néprajzi és nemzetiségi néprajzi anyagának terv szerinti
gyarapodásáról, a tulajdonvédelem és szakszempontok megfelelő nyilvántartásáról, a
begyűjtött anyag megőrzéséről. Feltáró, kutató és feldolgozó munkát végez a munkatervi
feladatok szerint. Kutatási eredményeit szakmai folyóiratokban és kiadványokban publikálja.
A néprajzi gyűjtemény kezelője.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, Néprajz szak,

§
Német nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
§

Muzeológiai - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

B kategóriás jogosítvány,

§

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§

Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Középfokú képesítés, Pénzügyi,

§

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

§

Pénzügyi - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§

ECDL

Elvárt kompetenciák:
§

Jó szintű Kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

bizonyítványok, oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. november 30. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőts Zoltán nyújt, a 74/451-342 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Völgységi Múzeum - Bonyhád címére történő
megküldésével (7150 Bonyhád, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 41/48/2012 , valamint a munkakör megnevezését:
Néprajzos muzeológus. §
Postai úton, a pályázatnak a Völgységi Múzeum - Bonyhád
címére történő megküldésével (7150 Bonyhád, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41/48/2012, valamint a
munkakör megnevezését: Néprajzos muzeológus.
§

Személyesen: Szőts Zoltán, Tolna megye, 7150 Bonyhád, Szabadság tér 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 26.

Széchenyi István Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Széchenyi István Egyetem
Járműipari Kutató Központ
ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012.12.01-2014.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0012 projekt keretében a szakmai irányítás és a
kutatásmenedzsment munkájának teljeskörű adminisztratív támogatása. Részvétel a projekt
adminisztrációs eljárásrendjének kidolgozásában, adminisztratív részvétel a projekt
szabályszerű lebonyolításában, részvétel a szakmai és pénzügyi jelentések, illetve a kifizetési
kérelmek összeállításában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, gazdasági,

§

Felsőoktatásban és/vagy projektek lebonyolításában szerzett szakmai tapasztalat

§

Angol és/vagy német nyelvtudás.

§

Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office, SPS)

§

Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű); motivációs levél, szakmai önéletrajz; 3
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az iskolai végzettséget, szakképzettséget, stb.
tanúsító okiratok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 9.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével
(9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 146/2012 , valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.
§
Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével
(9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 146/2012, valamint a munkakör megnevezését: ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkáltatói jog gyakorlójának döntése a kinevezésről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 23.

Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat - Szikszó

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat - Szikszó
könyvtáros tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3800 Szikszó, Miskolci út 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Könyvtáros-tanári feladatok ellátása munkaköri leírás szerint

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

Főiskola, az érvényben lévő jogszabályok szerint,

§

erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

könyvtásos- tanári tevékenység - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 16.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző,
Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Szikszó címére történő megküldésével
(3800 Szikszó, Miskolci út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 648/2012 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár.
§
Postai úton, a pályázatnak a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző,
Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Szikszó címére történő megküldésével
(3800 Szikszó, Miskolci út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 648/2012, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár.
§
Személyesen: Nyitrainé Jurácsik Antónia igazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
3800 Szikszó, Miskolci út 9. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 20.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ - Zalaegerszeg

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

8800 Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.
Gyermekotthon
pszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Űrhajós u. 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekotthonba érkező gyermekek beilleszkedésének segítése. Krízishelyzetek kezelése.
A gyermekek személyiségfejlődésének segítése. A gyermekek vérszerinti szüleivel való
kapcsolattartásának erősítése. Pszichológiai jellemzések készítése.Egyéni és csoportos
terápiák végzése. Aktuális státusz felmérése. Gyermekek és dolgozók pszichés megsegítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem,

§

3-5 év időtartam - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem,

§

3-5 év időtartam - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§

ECDL

Elvárt kompetenciák:
§
Kiváló szintű Jó kommunikációs készség. Korrekt munkakapcsolat az intézmény
vezetőivel és dolgozóival. ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vass Lajos nyújt, a 06-93/519-922 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ - Zalaegerszeg
címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 35. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/1195/2012. , valamint a
munkakör megnevezését: pszichológus. §
Postai úton, a pályázatnak a Zala Megyei
Gyermekvédelmi Központ - Zalaegerszeg címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg,
Kosztolányi u. 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 1/1195/2012., valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.
§
Elektronikus úton Takács Zsuzsanna részére a gyermeko.zalaegerszeg@zalamegye.hu
E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
§

Személyesen: Billege Imréné, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot az igazgató, a gyermekotthon vezető és pszichológus munkatársa fogja elbírálni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 15.

