Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona
Speciális Gyermekotthon
Gyermek- és Ifjúsági Felügyelő, vagy Gyermekvédelmi asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 1042 Budapest, Árpád út 199.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
12-17, de többnyire 14-18 éves, magatartás-viselkedés-zavarokkal küzdő lányok nevelése,
gondozása, ellátása, felügyelete folyamatos, megszakítás nélküli munkarendben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§
Középiskola/gimnázium, OKJ-s végzettségek: Gyermek- és Ifjúságfelügyelő I. ill.
Gyermek- és Ifjúságfelügyelő II., Gyermekvédelmi asszisztens, Gyermekotthoni asszisztens,
Gyógypedagógiai asszisztens, Pedagógiai asszisztens, Szociális asszisztens, Mentálhigiénés
asszisztens,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
Gyermekotthoni gyermekfelügyelői, vagy gyermekvédelmi asszisztensi - 1 év alatti
szakmai tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. december 20. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rozgonyi Attila nyújt, a 0613793246
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára
Gyermekotthona címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 858/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: Gyermek- és Ifjúsági Felügyelő, vagy Gyermekvédelmi asszisztens. §
Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára
Gyermekotthona címére történő megküldésével (1042 Budapest, Árpád út 199. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 858/2012, valamint
a munkakör megnevezését: Gyermek- és Ifjúsági Felügyelő, vagy Gyermekvédelmi
asszisztens.
§
Elektronikus úton Rozgonyi Attila részére a titkarsag@kornis-gyermekotthon.hu Email címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 18.

Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont
Könyvtár
könyvtáros
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 Kölcsönzési és tájékoztatási feladatok ellátása,  Könyvek és folyóiratok feldolgozása, 
Alkalmanként helyettesítés egyéb könyvtárosi feladotoknál.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Egyetem, Informatikus-könyvtáros,

§

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

§

Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Könyvtárban szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Gyakorlott szintű Az Aleph i integrált könyvtár rendszer ismerete,

Előnyt jelentő kompetenciák:
§

Jó szintű Jó kapcsolatterentő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Szakmai önéletrajz, a végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Omakel Judit nyújt, a 392-2583 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai
Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 2933. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: WG1137/2012. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. §
Postai úton, a
pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont címére történő
megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: WG-1137/2012., valamint a
munkakör megnevezését: könyvtáros.
vagy
§
Elektronikus úton Kruchió Ildikó részére a kruchio.ildiko@wigner.mta.hu E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beküldött pályázati anyag értékelését követően a kiválasztott pályázókkal való személyes
beszélgetés.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 10.

Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
logisztikai munkatárs
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-32.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
-beszállítói termékek érkeztetése, kiadása, dokumentálása -raktárkészlet ellenőrzése,
nyilvántartások vezetése -anyagellátottság és szükségletek felmérése -megrendelések nyomon
követése, ügyintézése -kapcsolattartás a felhasználó osztályokkal
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Középfokú képesítés,

§
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, MS Office (irodai alkalmazások), logisztikai
területen szerzett szakképesítés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
idegen nyelv ismerete, közbeszerzésekben való jártasság, egészségügyi szolgáltatónál
szerzett szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
fényképes, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló
okiratok másolatai, érvényes erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 21.
A pályázatok benyújtásának módja:

§
Postai úton, a pályázatnak a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére
történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-32. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/03676-000/2012 , valamint
a munkakör megnevezését: logisztikai munkatárs. §
Postai úton, a pályázatnak a Somogy
Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián
Gyula utca 20-32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: IG/03676-000/2012, valamint a munkakör megnevezését: logisztikai
munkatárs.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 6.

Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola
angol középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012-13 tanév –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1149 Budapest, Egressy út 71.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Érettségire való felkészítés 9- 12 évfolyamon
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Egyetem,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Utassy Andrea nyújt, a
0612527777/114 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola
címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 485/2012 , valamint a munkakör megnevezését: angol
középiskolai tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki
Szakközépiskola címére történő megküldésével (1149 Budapest, Egressy út 71. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 485/2012, valamint
a munkakör megnevezését: angol középiskolai tanár.
§
Elektronikus úton Utassy Andrea részére a utassy.andrea@egressy.eu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 23.

Bódvaszilas Községi Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Petőfi Sándor Művelődési Ház
művelődési ház vezető
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2012. december 01 - 2017. november 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2012. december 01 - 2017. november 30-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3763 Bódvaszilas, Petőfi Sándor út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A település művelődési, kulturális feladatainak szervezése. Az intézményvezetői feladatok
teljeskörű ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Felsőfokú képesítés,

§

népművelői tevékenység - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

B kategóriás jogosítvány,

§

magyar állampolgárság

§

büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Felsőfokú képesítés, népművelő szak,

§

népművelői tevékenység - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§

Vezetői program

§

szakmai önéletrajz

§

végzettséget igazoló okmányok másolata

§

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§

betekintési nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fülöp József nyújt, a 06703824792
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Bódvaszilas Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (3763 Bódvaszilas, Kossuth Lajos út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1815/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: művelődési ház vezető. §
Postai úton, a pályázatnak a Bódvaszilas
Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3763 Bódvaszilas, Kossuth Lajos út
21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
1815/2012, valamint a munkakör megnevezését: művelődési ház vezető.
§
Személyesen: Fülöp József, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3763 Bódvaszilas,
Kossuth Lajos út 21. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 27.

Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet
Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala
okmányirodai ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013.10.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I/1. Belügyi igazgatási feladatok
Ellátandó feladatok:
Személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, parkolási igazolvány kiadása,
visszavonása, cseréje.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Okmányirodai igazgatási feladatok ellátása a jogszabályok naprakész ismeretével. A
munkakör ügyfélfogadást és a háttérmunka ellátását is magában foglalja.
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,

§
Középiskola/gimnázium, ÉS középfokú számítástechnikai szakképesítés, VAGY OKJ
szerint: nyilvántartási és okmányügyintéző, szám.tech. programozó, számítógép
rendszerprogramozó, információrendszer-szervező, szám.tech. szoftverüzemeltető
szakképesítés,

§

közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

helyben lakás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
fényképpel ellátott önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 1. mellékletében
meghatározott formában és adattartalommal; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; a
végzettséget igazoló okiratok másolata; nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gábris Emese jegyző nyújt, a 0657-531-050 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatala címére
történő megküldésével (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4162/2012. , valamint a munkakör
megnevezését: okmányirodai ügyintéző. §
Postai úton, a pályázatnak a Jászárokszállás
Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5123 Jászárokszállás, Árpád tér
1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
4162/2012., valamint a munkakör megnevezését: okmányirodai ügyintéző.
§
Személyesen: Dr. Gábris Emese jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5123
Jászárokszállás, Árpád tér 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 21.

Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Gödöllő

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Gödöllő

történelem - magyar szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2100 Gödöllő, Ganz u. 3.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
szakközépiskolai és szakiskolai évfolyamokon eredményes oktató-nevelő munka, részvétel a
munkaközösség és az iskola életében
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Egyetem,

§

hasonló munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

hivatástudat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Madách Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Gödöllő címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati

adatbázisban szereplő azonosító számot: 14P/2012 , valamint a munkakör megnevezését:
történelem - magyar szakos középiskolai tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Madách
Imre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Gödöllő címére történő megküldésével
(2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 14P/2012, valamint a munkakör megnevezését:
történelem - magyar szakos középiskolai tanár.
§
Elektronikus úton az igazgató részére a cvmadach@gmail.com E-mail címen keresztül
Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 30.

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium - Budapest

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

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1118 , Rimaszombati út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A kollégium leányrészlegében lakócsoport vezetés, tanulássegítő tevékenységben, szabadidős
programokban való aktív 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-bármely szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Diszlexiás tanulókkal való gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium - Budapest címére
történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 311/2012 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanárnő.
§
Postai úton, a pályázatnak a Deák Ferenc Középiskolai Kollégium - Budapest címére
történő megküldésével (1118 Budapest, Rimaszombati út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 311/2012, valamint a munkakör
megnevezését: kollégiumi nevelőtanárnő.
§
Elektronikus úton Lukács Aranka részére a dfk@deak-koll.sulinet.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 21.

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata
hivatalsegéd
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos utca 108.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Hivatalsegédi feladatok ellátása, polgármesteri hivatal takarítása, kulturális programok
megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

8 Általános,

§

magyar állampolgárság

§

büntetlen előélet

§

cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű kommunikációs készség,

§

Kiváló szintű szervező készség,

§

Kiváló szintű tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolat

§

önéletrajz

§
nyilatkozat arról, hogy adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
hozzájárul
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 Szabó Béla, Soltész Ferenc Dávid
nyújt, a 06-44-557500 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata címére történő
megküldésével (4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos utca 108. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3570/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: hivatalsegéd. §
Postai úton, a pályázatnak a Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzata címére történő megküldésével (4755 Ököritófülpös, Kossuth Lajos utca
108. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
3570/2012, valamint a munkakör megnevezését: hivatalsegéd.
§
Személyesen: Szabó Béla polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4755
Ököritófülpös, Kossuth Lajos utca 108. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálásáról Ököritófülpös Nagyközség polgármestere dönt. A munkáltató 3
hónap próbaidőt köt ki.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 17.

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Művelődési Ház és Könyvtár
vezető (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, 2013.01.01-2018.12.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 184.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok
ellátása. Munkáltatói jogkör gyakorlása. Közművelődési és könyvtári tevékenység irányítása.
Pályázatok benyújtása. Községi rendezvények szervezése, lebonyolítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Főiskola, Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzetség,

§
5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és
szakképzetségnek megfelelően- - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
§
2009. után szerzett főiskolai könyvtárosi szakképzettség esetén 10 év - Legalább 5 év
feletti szakmai tapasztalat,
§
A kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akreditált vezetési-szervezési,
pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezetői
tanfolyam eredményes elvégzése
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§
A kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14) rendelet szerinti tanfolyam eredményes elvégzését
igazoló okirat másolata
§

Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,

§

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 6.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata címére történő
megküldésével (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2012(X.29:) , valamint a munkakör
megnevezését: Művelődési Ház és Könyvtár igazgató. §
Postai úton, a pályázatnak a
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek,
Felszabadulás út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 145/2012(X.29:), valamint a munkakör megnevezését: Művelődési Ház és
Könyvtár igazgató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 31.

Széchenyi István Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság
Pénzügyi és Számviteli Osztály
ÜGYVIVŐ-SZAKÉRTŐ
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű tartósan távollévő közalkalmazott távollété –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:
"Kötelezettségvállalások nyilvántartása; részvétel az egyetem költségvetés elő- és
elkészítésében, adatszolgáltatások, beszámolók készítésében; pályázati projektek
lebonyolítása keretében pénzügyi vezetői feladatok ellátása. "
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,

§

Büntetlen előélet, cselekvőképesség

§

Német és/vagy angol nyelv ismerete

§

Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Költségvetési intézménynél szerzett szakmai tapasztalat

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 20.

Türr István Képző és Kutató Intézet

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Türr István Képző és Kutató Intézet
esélyegyenlőségi mentorasszisztens (8 fő)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013.12.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, , .
Vas megye, , .
Zala megye, , .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A mentorasszisztens TKKI alkalmazásában álló esélyegyenlőségi mentorok feladatainak
elvégzését támogatja. Ellátja a mentorhálózat munkájával kapcsolatos szervezési és
adminisztratív feladatokat, kapcsolatot tart az önkormányzatokkal. A mentorasszisztens segíti
az önkormányzatokat a helyi esélyegyenlőségi programok megírásában, végrehajtásában és
felülvizsgálatában, valamint részt vesz a célcsoportok tájékoztatásában és a társadalmi
szemléletformálásban.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§

Középiskola/gimnázium,

§
esélyegyenlőség területen szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§

B kategóriás jogosítvány,

§

problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség

§

jó szervezőkészség

§

jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, empátia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

önéletrajz

§

motivációs levél

§

végzettséget igazoló okiratok másolatai

§
munkáltató(k) igazolása(i) a legalább két éves, esélyegyenlőség területén szerzett
tapasztalatról
§

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§
nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról
§

szándéknyilatkozat mentorasszisztens képzésen való részvételről

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Türr István Képző és Kutató Intézet címére történő
megküldésével (1054 Budapest, Széchenyi utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3609/010/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: esélyegyenlőségi mentorasszisztens (8 fő). §
Postai úton, a pályázatnak a
Türr István Képző és Kutató Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Gyáli út
33-35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

3609/010/2012, valamint a munkakör megnevezését: esélyegyenlőségi mentorasszisztens (8
fő).
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. január 20.

Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete
Munkaügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, , .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kb. 180 dolgozó bér- és munkaügyeinek önálló intézése, MÁK-kal való kapcsolattartás, nem
rendszeres- és változóbér számfejtése és feladása, munkaügyi nyilvántartások vezetése KIR3
programban.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§

Középiskola/gimnázium, Munkaügyi ügyintéző,

§

Munkaügyi ügyintéző - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Péterné nyújt, a 1/3232-550
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági
Szervezete címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: K/316-11/2012. , valamint a munkakör
megnevezését: Munkaügyi ügyintéző. §
Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete címére történő megküldésével (1087
Budapest, Kerepesi út 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: K/316-11/2012., valamint a munkakör megnevezését: Munkaügyi
ügyintéző.
§

Elektronikus úton www.fogyigsz.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 26.

Árpád Fejedelem Általános Iskola - Ráckeve

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Árpád Fejedelem Általános Iskola - Ráckeve
Ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2300 Ráckeve, Kölcsey F. utca 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Étkezési nyilvántartások vezetése, ebédjegyek kiadása.Kézbesítői feladatok
ellátása.Fénymásolás előre kiadott lista alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Középiskola/gimnázium,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szále Zsoltné nyújt, a 06-24-519-120
-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Árpád Fejedelem Általános Iskola - Ráckeve címére
történő megküldésével (2300 Ráckeve, Kölcsey F. utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 449/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: Ügyintéző. §
Postai úton, a pályázatnak a Árpád Fejedelem Általános
Iskola - Ráckeve címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Kölcsey út 7. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 449/2012, valamint
a munkakör megnevezését: Ügyintéző.
§
Elektronikus úton Szále Zsoltné részére a szalecs@mailbox.hu E-mail címen keresztül
Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 26.

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Pályázati asszisztens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1014 , Országház utca 30.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pályázatbenyújtás, szerződéskötés írásos és elektronikus előkészítésével kapcsolatos
feladatok, hazai és nemzetközi pályázati információk figyelése, tájékoztatás nyújtása, angol
nyelvű levelezés, közreműködés dokumentumok, levelek, összefoglalók előkészítésében,
pályázatok és projektek formai ellenőrzése, elektronikus nyilvántartás vezetése,
adatszolgáltatás, telefonos információ-szolgáltatás, kapcsolódó intézményi szabályozások és
utasítások ismerete és alkalmazása, pályázati koordinátor és főigazgatói titkárság munkájának
segítése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Felsőfokú képesítés,

§

Angol nyelv tárgyalási szintű nyelvtudás,

§

Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§
Precizitás, csapatmunkára való képesség és önálló munkavégzés, büntetlen előélet,
cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
Pályáztató szervezetnél szerzett gyakorlat, projektmenedzseri végzettség vagy
gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Motívációs levél, szakmai önéletrajz, végzettséget és nyelvtudást igazoló okiratok
másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Schenk Borbála titkárságvezető
nyújt, a 2246700/269 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont címére
történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 1-FŐIG/260/2012. , valamint a munkakör megnevezését: Pályázati
asszisztens. §
Postai úton, a pályázatnak a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
címére történő megküldésével (1014 , Országház utca 30. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-FŐIG/260/2012., valamint a munkakör
megnevezését: Pályázati asszisztens.
§
Elektronikus úton dr. Schenk Borbála titkárságvezető részére a titkarsag@tk.mta.hu Email címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A legjobb pályázatok beküldőit szóbeli interjúra hívjuk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 11.

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola
könyvtárostanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

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

Pályázati feltételek:
§

Egyetem, Könyvtárpedagógia-tanár, informatikus könyvtáros vagy tanár,

§

erkölcsi bizonyítvány alkalmazás esetén

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. december 28. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű
Közgazdasági Szakközépiskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 412/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: könyvtárostanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Károlyi Mihály
Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola címére történő
megküldésével (1139 Budapest, Váci út 89. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 412/2012, valamint a munkakör megnevezését:
könyvtárostanár.
§
Elektronikus úton Mosolygóné Erdély Gyöngyi részére a
mosolygone.gyongyi@karolyi-kozgazd.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 20.

