Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
ifjúságvédelmi koordinátor
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1138 Budapest, Váci u. 179-183.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az ÉPTISZK-hez tartozó iskolák ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatainak koordinálása.
Társiskolák által felvett statisztikai adatok összegzése, hátrányos és veszélyeztetett tanulókról készült
kimutatások begyűjtése, szociometriai háló készítése, igazolatlan hiányzások kapcsán szükséges
eljárások nyomonkövetése, prevenciós tevékenység folytatása, tematikus szakmai fórumok szervezése,
kapcsolattartás a fenntartó kijelölt munkatársával, szakmai együttműködés a Pályaválasztási Tanácsadó
Intézettel, kapcsolódó jogszabályi változások figyelemmel kísérése
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:




Főiskola, munkakörnek megfelelő szakirányú végzettség,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 középiskolában szerzett gyermekvédelmi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:



Kiváló szintű kommunikációs készség,
Kiváló szintű konfliktuskezelési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. szeptember 25. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Ligeti Hajnalka részére a bankid@bankidonat.net E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 24.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és
Sportintézet - Miskolc
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és
Sportintézet - Miskolc
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
pszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A pedagógus, gyógypedagógus vizsgálatvezető munkáját segítve, kiegészítve részt vesz a munka
előkészítésében, elvégzi a 0-5 éves és a tanköteles korú gyermekek pszichológiai szakértői vizsgálatát.
A vizsgálat eredményét elemzi, összeállítja a pszichológiai véleményt az összegező szakvélemény
számára. Pszichológiai tanácsadás keretében biztosítja a szülő vagy intézmény számára a megfelelő
információt. Kiegészítő vizsgálatot végez a gyógypedagógus számára „a pszichés fejlődés zavarai”
megítéléséhez. Részt vesz a 6 év alatti nem tanköteles, korai gondozásban részesülő gyermekek
vizsgálatában, fejlesztésük megtervezésében. Részt vesz a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermek

vizsgálatában. Szükség szerint szakvéleményt készít GYES-meghosszabbításhoz, emelt családi pótlék
megítéléséhez. Részt vesz a sajátos nevelési igényű tanulók munka- és pályaalkalmassági
vizsgálatában. Elemzi a vizsgálat eredményét a szakvélemény számára. Részt vesz az első, második,
harmadik éves felülvizsgálatokban, ha szükséges helyszíni vizsgálatok keretében.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:



Egyetem, pszichológia végzettség és klinikai, neuropszichológiai, pedagógiai vagy
tanácsadói pszichológus szakvizsga,
Magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Diagnosztikai - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
Előnyt jelentő kompetenciák:


Kiváló szintű kommunikációs készség, csapatmunkára való alkalmasság, terhelhetőség,
pontosság, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, oklevél és tanúsítvány másolatok, a
büntetlen előélet igazolása erkölcsi bizonyítvánnyal, mely tartalmazza, hogy a betöltendő
munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll, nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Anna nyújt, a 46/530118 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai,
Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet - Miskolc címére történő megküldésével
(3527 Miskolc, Selyemrét utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: I/4-356/2012 , valamint a munkakör megnevezését:
pszichológus.
vagy
 Személyesen: Tóth Anna, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3527 Miskolc, Selyemrét utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat megismerése után dönt az igazgatótanács
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 27.

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Támogatási Igazgatóság // TEtt program az áldozatokért és tettesekért című kiemelt projektiroda
utógondozó koordinátor
munkakör betöltésére.
A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012. 11. 30 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen, Piac utca 42-48.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök:
3. melléklet 61. belső pártfogó felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A fenti megyékben lévő büntetés-végrehatási intézetekkel, a megyi munkaügyi központokkal
együttműködésben megvalósítandó, Az elítéltek több szakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci
reingegrációja alprojekt keretében az intenzív utógondozás szakmai feladatainak végzése, ennek
keretében: A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartottak és szabadultak (célcsoport) körében,
önkéntes kapcsolatfelvétel alapján egyéni esetkezelés, szociális ügyintézés végzése (illetve a szociális
munka egyéb eszközeinek alkalmazása), különösen a családi kapcsolatok helyreállítása, a lakhatási, a
pénzbeli és szociális ellátásokhoz való hozzáférés biztosítása érdekében. A projekt keretében történő
felkészítést követően családi döntéshozó csoportkonferencia szervezése a célcsoport körében. Az
intenzív utógondozást támogató önkéntesek toborzása, szakmai felügyelete és a tevékenységük
koordinálása. Szoros együttműködés a bv. intézet és a regionális munkaügyi központ munkatársaival,
az alprojekt szakmai koordinátorral, közreműködés a projektben részt vevő fogvatartottak egyéni
fejlesztési tervének kidolgozásában. Szükség szerint együttműködés a fogvatartott, az utógondozott
hozzátartozóival, (állami és nonprofit) szociális és gyermekvédelmi szervezetekkel. A szakmai
tevékenységéhez kapcsolódó dokumentációs feladatok végzése. A tevékenységét részben a büntetés-

végrehajtási intézetben, részben a megyeszékhelyen a Pártfogó Felügyelői Szolgálattal egy helyen,
vagy annak közelében kialakítandó irodában végzi.
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 tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:








Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Főiskola, vagy egyetem, vagylagosan: jogász, okleveles közigazgatási szakértő,
pszichológus, szociálpolitikus, szociológus, teológus, pedagógus, szociális munkás,
gyógypedagógus, igazgatásszervező vagy szociálpedagógus, felsőfokú képesítéssel és
szakirányú továbbképzési szakon szerzett - így különösen addiktológiai konzulens,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, mentálhigiénés végzettség,,
B kategóriás jogosítvány,
Felhasználói szintű informatikai ismeretek (MS Windows és MS Office)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Hasonló szakterületen szerzett munkatapasztalat
 A saját gépjármű költségtérítés melletti használata
 Jó szervezőkészség
 Önálló, precíz munkavégzés
 Jó kommunikációs készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



motivációs levél
a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott részletes szakmai
önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 23.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Stréhli Georgina részére a georgina.strehli@nki.gov.hu E-mail címen
keresztül
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az első lépcsőben a pályázati feltételeknek való formai, tartalmi megfelelést, míg a második lépcsőben
a szakmai és egyéb elvárt kompetenciákat vizsgálja a háromtagú Bizottság. A harmadik lépcsőre
továbbjutó jelöltek személyes meghallgatáson mutatják be a szakterületre vonatkozó tapasztalatukat,
illetve a kiemelt projektről szerzett információikat. A harmadik lépcső eredménye alapján tesz
javaslatot a Bizottság az alkalmas jelölt kinevezésére.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.kih.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A végzettséget és a képzettséget igazoló okiratokat a személyes meghallgatáson kell bemutatni, a
kinevezéshez 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges. A felhívással összefüggésben
bővebb felvilágosítással Botka Bianka pártfogás alprojektvezető ad a botka.bianka@kimisz.gov.hu email címen.

Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Kommunikációs Főosztály
sajtóreferens, szövegíró
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Ellátandó feladatok:
sajtóközlemények, meghívók, állásfoglalások, levelek megírása magyar és angol nyelven, elnöki
levéltervezetek írása, lektorálása, prezentációk készítése magyar és angol nyelven, interjúk szervezése
és lebonyolítása, médiaszerepléshez felkészítő háttéranyagok megírása, összeállítása, sajtótájékoztatók
megszervezése és lebonyolítása, médiafigyelés koordinálása, médiaelemzések készítése,
kapcsolatépítés és –tartás a magyar és a külföldi újságírókkal, sajtólista karbantartása, információ- és
adatgyűjtés.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
az MTA intézményi kommunikációjában tájékoztatók, beszámolók, összefoglalók, háttéranyagok írása,
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992.
évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:















Magyar állampolgárság,
Cselekvőképesség,
Büntetlen előélet,
Egyetem,
• a magyar nyelv kiemelkedő, kommunikációs helyzethez és műfajhoz illő, választékos és
pontos használata,
• közkapcsolati (PR) és sajtókapcsolati munkakörben szerzett ismeretek és tapasztalat,
• szövegírói (cikk, háttéranyag, levél, beszéd) gyakorlat,
• kiváló kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség,
• problémamegoldó és együttműködési képesség,
• csapatmunkára való képesség,
• kezdeményező és alkalmazkodó képesség,
• az angol nyelv magas szintű ismerete,
• számítógépes felhasználói ismeretek,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• magyar nyelv- és irodalom és/vagy esztétika és/vagy kommunikáció és/vagy
médiatudomány szakos szakirányú végzettség,
 • további idegen nyelv(ek) kommunikációs szintű ismerete,
 • legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
 • a magyar média alapos ismerete,
 • közigazgatási tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







• motivációs levél,
• szövegírói gyakorlat referenciái, az elvégzett munkák bemutató dokumentációja,
• a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok
másolata,
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 25.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő
megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf.: 1000. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20.005/50/H/2012.
, valamint a munkakör megnevezését: sajtóreferens, szövegíró.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat Szakmai Előkészítő Bizottság értékeli és választja ki a személyes
meghallgatásra javasolt pályázókat. A személyes meghallgatás során, illetve azt követően a pályázó a
munkakörhöz kapcsolódó próbafeladatokat végez. A Bizottság a személyes meghallgatások utáni
javaslatát - döntésre - a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A pályázók a pályázat
eredményéről értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 MTA honlapja - 2012. szeptember 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A köztisztviselői kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével, heti 40 órás teljes
munkaidős foglalkoztatással. A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Jogi és
Igazgatási Főosztály Humánpolitikai Osztályára kell beküldeni egy példányban. A zárt borítékra kérjük
ráírni: „Pályázat az MTA Kommunikációs Főosztálya sajtóreferens-szövegíró munkakörére".

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium - Debrecen
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium - Debrecen
olasz nyelv-történelem szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Békessy Béla utca 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Történelem tantárgy tanítása olasz nyelven.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




Egyetem, olasz nyelv és történelem szakos középiskolai tanár,
Olasz nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
Olasz nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


önéletrajz, oklevél másolat(ok), erkölcsi bizonyítvány (másolat), külföldön szerzett oklevél
esetén honosítási okirat (másolat)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 28.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium - Debrecen címére történő
megküldésével (4032 Debrecen, Békessy Béla utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-22/2012. , valamint a munkakör
megnevezését: olasz nyelv-történelem szakos középiskolai tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 1.

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



Egyetem, angol szakos közéspiskolai tanár,
erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



önéletrajz, diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 29.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton László Krisztina részére a iskola@szivarvanygszki.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 1.

Nemzeti Innovációs Hivatal
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Nemzeti Innovációs Hivatal
Elnöki Titkárság
Vezetői asszisztens
munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1061 , Andrássy út 12.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör
betöltője által ellátandó feladatkörök:
Titkársági és igazgatási feladatkör.
Ellátandó feladatok:
A vezető munkájának magas színvonalú támogatása. Döntés előkészítés, támogatás, határidők
betartása. Levelezés intézése. Szervezési feladatok ellátása (tárgyalások) megbeszélések, értekezletek
szervezése. Utazások, konferenciák összehangolása. Beérkező dokumentumok iktatása az ügyviteli
rendszerben, egyéb adminisztrációs feladatok elvégzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Vezetőt támogató ügyviteli tevékenység.
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,
Főiskola,
Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Hasonló területen szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Közigazgatási ismeretek. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


A pályázatnak tartalmaznia kell magyar és angol nyelvű szakmai önéletrajzot. Magyar és
angol nyelvű motivációs levelet, a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok
másolatát, valamint 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Innovációs Hivatal címére történő megküldésével
(1061 Budapest, Andrássy út 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: HR-327/2012. , valamint a munkakör megnevezését: Vezetői
asszisztens.
 Személyesen: , Budapest, 1061 , Andrássy út 12. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 12.

Wesley János Többcélú Intézmény - Abaújkér
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Wesley János Többcélú Intézmény Abaújkér
angol-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013. 06. 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3882 Abaújkér, Rákóczi út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelvű tanári feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Egyetem, angol-bármely szak,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váczi Péterné nyújt, a 0630/6453-749 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Wesley János Többcélú Intézmény - Abaújkér címére történő
megküldésével (3882 Abaújkér, Rákóczi út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: Int7 - 87+1 , valamint a munkakör megnevezését:
angol-bármely szakos tanár.
 Elektronikus úton Váczi Péterné részére a wesleyabaujker@gmail.com E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 30.

OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok) Iroda - Budapest
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

OTKA Iroda
tudományos referens
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1093 Budapest, Czuczor utca 10. 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A beérkezett pályázatok szakmai ellenőrzése, tudományterületi besorolás előkészítése, a pályázatok
értékelési folyamatainak szakmai előkészítése, segítése, ellenőrzése, a kutatási szerződések
teljesítésének szakmai ellenőrzése, a támogatott projektekkel kapcsolatos ügyintézés szakmai
támogatása, a tudományterületi kollégium állásfoglalásainak, döntéseinek előkészítésében való
közreműködés, a pályázatokkal, projektekkel kapcsolatos szakmai tájékoztatás, az OTKA szakmai
testületeinek munkájának segítése, a bizottsági ülések szervezése, azok munkaanyagainak előkészítése,
pályázatokkal és projektekkel kapcsolatos elemzések készítése, kiértékelése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





Egyetem,
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 PhD, Doktorandusz-képzésben való részvétel,
 Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 Tudományos kutatói, egyetemi/főiskolai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Társadalomtudományi empirikus kutatásokban jártasság vagy orvostudományi kutatói
tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


A pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajzot, az iskolai
végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolatát, három hónapnál
nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot
az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. november 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 1.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok) Iroda
- Budapest címére történő megküldésével (1093 Budapest, Czuczor utca 10. 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TIK-6167/2012. ,
valamint a munkakör megnevezését: tudományos referens.
és
 Elektronikus úton Baloghné Dr. Balla Andrea részére a tudref@otka.hu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Kérjük figyelmesen olvassa az OTKA honlapján megjelenő részletes pályázati felhívást is! A
pályázatok a benyújtási határidőt követően 10 napon belül kerülnek elbírálásra. A beérkezett
pályázatok közül a pályázatok értékelésére felkért bizottság által kiválasztott pályázók személyes
meghallgatáson vesznek részt. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 5 napon belül kapnak
a pályázók írásban értesítést.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 15.

Budapesti Történeti Múzeum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
BTM Aquincumi Múzeum
Ős-és Népvánvándorláskori Osztály
régész, muzeológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1031 , Záhony utca 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-ásatásokat, leletmentéseket végez dokumentációs kötelezettséggel - közreműködik a szakhatósági
eljárásokhoz kapcsolódó ügyintézésben - az őskori gyűjtemény nyilvántartásának kezelése, a raktár
felügyelete, beérkező és kimenő leletanyag kezelése, restauráltatás intézése, szakvélemények készítése
-ásatási leletanyagok meghatározása és leltározása -régészeti adatbázis kezelése - a régészeti örökség
védelmébe tartozó feladatok ellátása szükség szerint - ásatási dokumentáció készítése - a feltárt
leletanyag gondozása: restauráltatása, leltározása - a leletanyag feldolgozása és tudományos publikálása
- részvétel az osztály tudományos feladatainak ellátásában - részvétel kiállítás készítésében és
szervezésében, kiállítási forgatókönyv írása, kiállítás rendezése, katalógus készítése - önálló kutatási
témá(k)ban publikációk készítése, tudományos előadások megtartása - ismeretterjesztő előadások
megtartása, ismeretterjesztő munkák készítése - kapcsolattartás belföldi és külföldi kutatókkal, szakmai
levelezés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:







Egyetem, régész szakképesítés,
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,
múzeumi gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
büntetlenelőélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 ásatási gyakorlat és vaskor kutatásban való jártasság - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 régészeti adatbázis ismerete, nyilvántartás vezetési ismeretek
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


erkölcsi bizonyítvány,
dokumentumok,motivációs levél

szakmai

önéletrajz,

iskolai

végzettséget

igazoló

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

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével
(1014 Budapest, Szent György tér 2. E. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R2248/2/2008 , valamint a munkakör
megnevezését: régész, muzeológus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bíráló Bizottság
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 2.

Győrújbarát Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatást Ellátó Intézmény
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Győrújbarát Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatást Ellátó Intézmény
Családsegítő Szolgálat
Családsegítő családgondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, Öttevény, Töltéstava, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A családsegítő szolgálat családgondozói feladatainak ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Főiskola, Szociális alapvégzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Szociális munkás végzettség,
 Jogosítvány, saját gépjármű, öttevényi és töltéstavai helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


1.Szakmai önéletrajz. 2.Végzettséget igazoló okiratok másolata. 3.Három hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. 4.Írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázóval
szemben nem áll fenn az 1997.évi XXXI.tv.15.$(8.)bek. szerint meghatározott kizáró ok.
5.A pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 2.

A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Győrújbarát Mikrotérség Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgáltatást Ellátó Intézmény címére történő megküldésével (9081 Győrújbarát, Fő u. 1. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 204/2012I , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő családgondozó.
 Elektronikus úton Kocsisné Gerencsér Ildikó részére a kocsisne.ildiko@gyorikisterseg.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 5.

Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola - Nagykanizsa
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola - Nagykanizsa
Történelem szakos tanári állás
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 29.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
történelem, társadalmi ismeret tantárgy tanítása szakközépiskolában, szakiskolában, előrehozott
szakképzésben
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Egyetem, történelem tanári,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Egyetem, magyar szak,
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szermek Zoltán nyújt, a +36309972767 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző
Iskola - Nagykanizsa címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Platán sor 3. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2012/00188 , valamint a munkakör megnevezését: Történelem szakos tanári állás.
vagy
 Elektronikus úton Szermek Zoltán részére a szermek@mfg.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 2.

Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
DE AGTC Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
Kertészettudományi Intézet
ügyintéző
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012. október 5- től - 2013. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az elektronikus Szabadság Nyilvántartó Rendszer, Humánerőforrás Nyilvántartó Rendszer, Papirusz
Ügyiratkezelő Rendszer mindennapi kezelése; NEPTUN Tanulmányi Rendszer kezelése; napi
adminisztrációs feladatok ellátása; szövegszerkesztés.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:





Középfokú képesítés,
vagy felsőfokú végzettség
Microsoft Office (World, Excel, PowerPoint) programjainak magas szintű ismerete
irodai munkában való jártasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 angol alapfokú nyelvvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






szakmai önéletrajz
diploma ill. középfokú végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
egyéb végzettséget igazoló dokumentumok másolata
nyelvvizsga bizonyítvány másolat
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. október 5. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 4.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok
Centruma címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: AMDHS/793/2012. , valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Illetékes intézet vezetője.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 5.

Vajda János Gimnázium
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Vajda János Gimnázium
magyar szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2013.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8360 Keszthely, Fő tér 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
kisegítő könyvtárosi 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,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


fényképes kézzel írott önéletrajz, diploma hiteles másolata, 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 12.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Vajda János Gimnázium címére történő megküldésével (8360
Keszthely, Fő tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 243/2012 , valamint a munkakör megnevezését: magyar szakos
középiskolai tanár.
 Személyesen: Szörényi Zoltán, Zala megye, 8360 Keszthely, Fő tér 9. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 12.

Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Angol nyelvtanár munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2012.november 01.-2013. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelv oktatása szakiskolai és szakközépiskolai osztályokban
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Egyetem, Angol nyelvtanári végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Pedagógiai gyakorlat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok 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. október 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Imre Tagintézményvezető nyújt, a
06/89/313-155, 06/30/8416313 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Pápai Gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium címére történő
megküldésével (8500 Pápa, Veszprémi út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: I-2/2012/11 , valamint a munkakör megnevezését:
Angol nyelvtanár.
 Elektronikus úton Karnerné Pethő Katalin részére a info@papaiszakkepzo.hu E-mail címen
keresztül
 Személyesen: Karnerné Pethő Katalin, Veszprém megye, 8500 Pápa, Veszprémi út 45. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 26.

Óbuda-Békásmegyer Nevelési Tanácsadó
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Óbuda-Békásmegyer Nevelési Tanácsadó
Intézménypszichológus hálózat
Intézménypszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye:
Budapest, Budapest, Óbuda-Békásmegyer .
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapszichológus munkakör betöltésére keresünk 50%-os részmunkaidőben dolgozó munkatársat.
Pszichológus és pedagógus, vagy tanácsadó/pedagógiai szakpszichológus végzettség előny.
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. október 26.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Óbuda-Békásmegyer Nevelési Tanácsadó címére történő
megküldésével (1035 Budapest, Vihar utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 5863/12/KL , valamint a munkakör megnevezését:
Intézménypszichológus.
 Elektronikus úton Lehoczky Olívia részére a lehoczkyolivia@gmail.com E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 29.

