Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Eötvös Loránd
Tudományegyetem Gyakorlóhelye
Középiskolai angol nyelvtanár
Munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1181 Budapest, Vörösmarty utca 64.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Középiskolai angol nyelvtanár
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, angol nyelvtanár/bármely szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Érettségire felkészítő gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Végzettséget igazoló diploma, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz.
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Járainé Dr. Bődi Györgyi nyújt, a
291-5312 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és
Gimnázium címére történő megküldésével (1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2037/2012.09.24. ,
valamint a munkakör megnevezését: középiskolai angol nyelvtanár. §
Postai úton, a
pályázatnak a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium címére
történő megküldésével (1181 Budapest, Vörösmarty utca 64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2037/2012.09.24., valamint a munkakör
megnevezését: középiskolai angol nyelvtanár.
§
Elektronikus úton Járainé Dr. Bődi Györgyi igazgató részére a igazgato@vmzene.hu
E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
§
Személyesen: Járainé Dr. Bődi Györgyi igazgató, Budapest, 1181 Budapest,
Vörösmarty utca 64. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 26.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Gyermek pszichiátriai szakrendelés
Pszichológus
Munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1146 Budapest, Hermina út 7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Járó-beteg szakrendelésen pszichológusi feladatok végzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, Gyermek- és ifjúsági szakpszichológusi képesítés,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
Járó-beteg szakrendelésen szerzett gyakorlat. Gyermek- és ifjúsági pszichiátriai
szakrendelésen szerzett gyakorlat. Pszichoterápiás tapasztalat és érdeklődés.
Gyógypedagógusi vagy pszichopedagógusi végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Szakmai önéletrajz. Szakirányú képzettséget igazoló bizonyítvány másolata. Működési
engedély (EEKH) másolat. Nyilatkozat büntetlen előéletről, illetve alkalmazás estén az
erkölcsi bizonyítvány beszerzéséről. Hozzájárulás, hogy az elbírálásban résztvevők a
pályázatot megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Mogyorós László igazgató
főorvos nyújt, a +36-30-636-7609 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Egészségügyi Szolgálat címére történő
megküldésével (1148 Budapest, Örs vezér tere 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplőazonosító számot: Ig. 42-16-2012 , valamint a munkakör megnevezését:
pszichológus. §
Postai úton, a pályázatnak a Zuglói Egészségügyi Szolgálat címére
történő megküldésével (1148 Budapest, Örs Vezér tere 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a

pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: Ig. 42-16-2012, valamint a munkakör
megnevezését: pszichológus.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot a mindenkori munkáltatói jogkör
gyakorlója (igazgató főorvos) jogosult kiválasztani. A döntésről a pályázókat a pályázati
kiírásban megfogalmazottaknak megfelelően, de legkésőbb 8 munkanapon belül írásban
értesítjük: - e-mail cím közlése estén e-mailben, - egyébként a pályázati dokumentációban
feltüntetett lakcímre küldött ajánlott levélben.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 12.

ELTE Bölcsészettudományi Kar

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szakmódszertani Központjába
Ügyvivő szakértői /tanárképzési referens/
Munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1088, Múzeum krt. 6-8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
az ELTE BTK Szakmódszertani Központjában a tanárképzés szervezésével,
adminisztrációjával és az intézet működtetésével kapcsolatos feladatok; a központ
pályázataihoz szerződések, számlák előkészítése; kapcsolattartás a képzési és kutatási
partnerekkel; szakmai programok szervezése; szakmai honlapok gondozása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Egyetem, MA-végzettség, középiskolai bölcsész tanári végzettség ,

§ legalább középfokú angol és más középfokú (német vagy francia) nyelvvizsga, előnyt jelent
további nyelv (ek) ismerete.
§ felhasználói szintű Word, Excel, Access ismeret, alapszintű programozási ismeretek
§ feltétel: 1–3 éves munkatapasztalat
§ jó kommunikációs készség,
§ rugalmasság,
§ csapatmunkában való jártasság,
§ önálló munkavégzés
§ terhelhetőség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ előny: adminisztrációval kapcsolatos ismeretek.
Előnyt jelentő kompetenciák:
§ magyar állampolgárság
§ büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ fényképes szakmai önéletrajz,
§ végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
§ három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. október 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 10.

Békésy György Szakközépiskola

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
Pályázatot hirdet
Békésy György Szakközépiskola
Magyar nyelv és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár
Munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1174 Budapest, Széchenyi utca 9-11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakos 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, magyar nyelv és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár,

§ szakközépiskolai tanár - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr Szatmáriné Vidovszky Éva nyújt, a
1-256-1673 - os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

§
Postai úton, a pályázatnak a Békésy György Szakközépiskola címére történő
megküldésével (1174 Budapest, Széchenyi utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: Á-2/2012 , valamint a munkakör
megnevezését: magyar nyelv és irodalom, történelem szakos középiskolai tanár. §
Postai
úton, a pályázatnak a Békésy György Szakközépiskola címére történő megküldésével (1174
Budapest, Széchenyi utca 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplőazonosító számot: Á-2/2012, valamint a munkakör megnevezését: magyar nyelv és
irodalom, történelem szakos középiskolai tanár.
§
Elektronikus úton dr Szatmáriné Vidovszky Éva részére a szatmari@bekesybp.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 26.

Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető (magasabb vezető)
Munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 10.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a Varsány Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői feladatainak ellátása, a munkáltatói
jogok gyakorlása az intézmény munkavállalói tekintetében

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 szakképzettség vagy,

§ nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga és
§ a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés
finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési,
pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető
tanfolyam, és
§
a felsőfokú végzettségnek és szakképzettségnek vagy nem szakirányú egyetemi
végzettségnek és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgának megfelelő feladatkörben
legalább 5 éves szakmai gyakorlat, és
§ kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése vagy
§ könyvtárosi szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
§ nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
vagy
§ főiskolai könyvtárosi képzettséggel, és
§ a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsgának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő
jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
§ munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
§ büntetlen előélet
§ 18. életévét betöltött, cselekvőképesség
§ magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ fényképpel ellátott, részletes szakmai önéletrajz
§ iskolai végzettséget igazoló iratok hiteles másolata
§
Varsány Közösségi Ház és Könyvtár vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes
szakmai program
§ három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
§ a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a
pályázat tartalmát megismerhetik
§ a pályázó hozzájáruló nyilatkozata a pályázatban foglalt személyes adatok pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez
§ a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását
§ a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázatának nyilvános ülésen történő
tárgyalásához
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Török István jegyző nyújt, a +3656/441-028 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete
címére történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3200/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: Varsány Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető. §
Postai úton, a pályázatnak a Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3200/2012, valamint a munkakör
megnevezését: Varsány Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető.
Vagy
§
Személyesen: Krizsán József polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5085
Rákóczifalva, Szabadság tér 2. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
a benyújtási határidőt követő soros képviselő-testületi ülés napján
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 31.

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Baracs

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
Pályázatot hirdet
Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Baracs
Benedek Elek Tagiskola, Kisapostag
Angolnyelv szakos tanár/ tanító
Munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2013. június 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 6 órás
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2428 Kisapostag, Széchenyi utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
3. és 4. osztályban az angol nyelv oktatása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, angol nyelvtanár, vagy tanító angol műveltségterülettel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kohutné Tábori Margit nyújt, a 0625-521-030 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Baracs címére történő megküldésével (2427 Baracs, Szabadság
tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95 ,
valamint a munkakör megnevezését: angolnyelv szakos tanár/ tanító . §
Postai úton, a
pályázatnak a Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Baracs címére történő megküldésével (2427 Baracs, Szabadság tér 6. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 95, valamint a
munkakör megnevezését: angolnyelv szakos tanár/ tanító .
vagy
§
Elektronikus úton Kohutné Tábori Margit részére a kohutne@baracs.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 16.

Debreceni Egyetem

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
Pályázatot hirdet
Zeneművészeti Kar
Fafúvós Tanszék
művésztanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Furulya főtárgy, hangszermetodika, repertoárismeret, díszítéstan, szakmódszertan,
szakdidaktika, consort játék, kamarazene tárgyak oktatása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, Zeneművészeti Egyetemen szerzett szakirányú végzettség,

§

szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság

§
hangversenyezési gyakorlat, zeneoktatás és a zenei előadóművészet hazai világában
való tájékozottság
§
legalább egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből középfokú (B2) szintű,
komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
§

felhasználói szintű informatikai ismeretek, hallgatói nyilvántartási rendszer ismerete

§
pályakezdők esetében legalább jó minősítésű oklevél, nem pályakezdők esetében az
oktatásban szerzett gyakorlat, vagy kimagasló szakmai referenciák
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

szakmai önéletrajz

§

végzettséget és képzettséget igazoló okmányok másolata

§

külső pályázó esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló
szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. október 29. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4010
Debrecen, Pf. 49 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: TEKGI/1846/2012 , valamint a munkakör megnevezését: művésztanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032

Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: TEKGI/1846/2012, valamint a munkakör megnevezését: művésztanár.
vagy
§
.

Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82. Dékáni Hivatal

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 20.

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola
Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola
könyvtáros tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1125 Budapest, Diana út 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
könyvtáros és magyar nyelv és irodalom szakos tanárt keresünk
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Főiskola, könyvtáros és magyar nyelv és irodalom,

§

erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola, könyvtáros és magyar nyelv és irodalom szak,

§

néhány éves gyakorlat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 24.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola címére
történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 13/2012 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola címére történő
megküldésével (1125 Budapest, Diana út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/2012, valamint a munkakör megnevezését:
könyvtáros tanár.
§
Elektronikus úton Hellnerné Nádor Ildikó részére a hellner@jokaiiskola.t-online.hu Email címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 5.

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Pszichiátriai Osztályára
pszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű helyettesítő állásra, várhatóan 2014.08.20 –ig tartó közalkalmazotti
jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A pszichológus munkakörbe tartozó feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, pszichológus végzettség,

§

büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
pszichoterápiás vezetésben, tanácsadói, egészségügyi vagy szociális intézményben
szerzett gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

szakmai életutat bemutató önéletrajz;

§

végzettséget igazoló okiratok másolata;

§
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kertész Regina nyújt, a 06 28/507621 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház címére történő
megküldésével (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2067/2012/HO. , valamint a munkakör
megnevezését: pszichológus. §
Postai úton, a pályázatnak a Pest Megyei Flór Ferenc
Kórház címére történő megküldésével (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2067/2012/HO.,
valamint a munkakör megnevezését: pszichológus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 17.

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
jegyző
HR referens
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3.
A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet II. 1. Az I besorolási osztályban
Ellátandó feladatok:
- Munkaügyi ügyintézés - Közfoglalkoztatottak munkaügyi ügyintézése - Nem rendszeres
tételek bérszámfejtése KIR 3 programmal - Vagyonnyilatkoztatás - Minősítések Humánpolitikai ügyintézés
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok

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,

§
Főiskola, Egyetemi szintű jogász, humánszervező, közgazdasági felsőoktatásban
szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási
felsőoktatásban szerzett szakképzettség, munkaügyi kapcsolatok, humánerőforrás menedzser,
személyügyi szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és
munkaügyi társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés,
§

közigazgatási munkaügyek területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű KIR 3 munkaügyi program,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

közigazgatási munkaügyek területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
Önéletrajz, szakképesítést tanusító oklevelek hiteles másolata, erkölcsi bizonyítvány
(vagy a megkérésről szóló igazolás), hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázó adatait az
elbírálásban szereplő személyek megismerhessék.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyné Uhel Éva nyújt, a 06-70/4563664 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala címére történő megküldésével (2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3. ). Kérjük a

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4946/2012 ,
valamint a munkakör megnevezését: HR referens. §
Postai úton, a pályázatnak a
Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével
(2081 Piliscsaba, Kinizsi Pál utca 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 4946/2012, valamint a munkakör megnevezését: HR
referens.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati kiírásnak megfelelő pályázók személyes interjún vesznek részt a jegyző és a HR
referens jelenlétében
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 17.

Kálmánháza Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
4434. Kálmánháza, Nyíregyházi út 28. Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér
művelődés szervező
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 28.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
adatszolgáltatások végzése, adminisztrációs feladatok elvégzése, e-tanácsadás, gyermekekkel,
fiatalokkal, felnőttekkel, idősekkel való kapcsolattartás, rendezvények, programok,
foglalkozások szervezése, lebonyolítása, könyvtári feladatok elvégzése, tanoda program
szervezése, bonyolítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§
Főiskola, humán diploma, főként művelődés-szervező szak, felhasználói szintű
számítástechnikai ismeret, szoftverismeret, 6 hónap próbaidő, fehasználói szintű internetes
alkalmazások,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
Főiskola, művelődésszervező, tanár-tanító, könyvtár, pedagógiai szak, pályakezdő,
helyismerettel rendelkező, emelet szintű informatikai végzettség ,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai és szakmai
végzettséget igazoló okiratok másolata, részletes programterv
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szatlóczkiné Diszházi Katalin nyújt, a
06 42 244-000/12.mellék -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Kálmánháza Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (4434 Kálmánháza , Nyíregyházi út 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 878-50/2012. , valamint a munkakör
Postai úton, a pályázatnak a Kálmánháza Község
megnevezését: művelődés szervező. §
Önkormányzata címére történő megküldésével (4434 Kálmánháza , Nyíregyházi út 71. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87850/2012., valamint a munkakör megnevezését: művelődés szervező.
§
Személyesen: Szatlóczkiné Diszházi Katalin , Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4434
Kálmánháza , Nyíregyházi út 71. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2012. október 15-én betölthető.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 12.

József Attila Középiskolai Kollégium

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
József Attila Középiskolai Kollégium
kollégiumi nevelőtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1146 Budapest, Cházár András utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A József Attila Kollégium 1 fő egyetemi végzettségű középiskolai tanárt felvesz teljes állásba,
határozott időre. Pályakezdők előnyben, vagy 2-3 év szakmai gyakorlat, emelt szintű érettségi
vizsgára való felkészítés, ill. idegen nyelv tudása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, középiskolai tanár,

§

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

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

Pályakezdő, ill. 2-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§

Egyetem, Tanári szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 9.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a József Attila Középiskolai Kollégium címére történő
megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 377-1/2012 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.
§
Postai úton, a pályázatnak a József Attila Középiskolai Kollégium címére történő
megküldésével (1146 Budapest, Cházár András u. 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 377-1/2012, valamint a munkakör
megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.
§
Elektronikus úton Bartha Eliza részére a bartha.eliza@freemail.hu E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 11.

Beszédvizsgáló Országos Szakértői, Rehabilitációs Bizottság

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beszédvizsgáló Országos Szakértői, Rehabilitációs Bizottság
logopédus/és vagy pszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1115 , Halmi utca 26.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
logopédiai -, gyógypedagógiai -, pszichológiai diagnosztikus munka
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Egyetem, klinikai szakpszichológus illetve tanár terapeuta,

§

diagnosztika - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, logopédus és pszichológus végzettség,

§

diagnosztika - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§

ECDL

Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű szakmai ismeretek,

Előnyt jelentő kompetenciák:
§

logopédiai és pszichológus végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

végzettségeket igazoló fénymásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erősné Brunner Katalin nyújt, a 2038497 és 203-1220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Beszédvizsgáló Országos Szakértői, Rehabilitációs
Bizottság címére történő megküldésével (1519 Budapest, Pf.430. . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1903/2012 , valamint a
munkakör megnevezését: logopédus/és vagy pszichológus. §
Postai úton, a pályázatnak a
Beszédvizsgáló Országos Szakértői, Rehabilitációs Bizottság címére történő megküldésével
(1115 Budapest, Halmi út 26. X ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 1903/2012, valamint a munkakör megnevezését: logopédus/és
vagy pszichológus.
és
§
Elektronikus úton Erősné Brunner Katalin részére a boszb@hu.inter.net E-mail címen
keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 31.

Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
iskolapszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az oktatókkal egyeztetve, szükség szerint egyéni nevelési terv alapján foglalkozik a
tanulókkal. Esetnaplót vezet a vele kapcsolatban álló gyerekekről. Mentálhigiéniás, vagy
egyéb problémák esetén diagnosztikai módszerekkel, egyéni készség- és személyiségfejlesztő
technikákat alkalmaz. A szülők számára a konzultációt, a folyamatos kapcsolattartás

lehetőségét biztosítja. A tanárok, szakoktatók számára konzultációt biztosít konkrét nevelési
problémák megoldása, lehetősége kiaknázása céljából. Az intézeti kereteket túllépő munka
esetén a külső szakintézményekkel felveszi, illetve tartja a kapcsolatot, Családgondozóval,
védőnővel, pszichiáterrel tartva a kapcsolatot, kölcsönösen segítik egymás munkáját.
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Az iskola továbbképzési, illetve beiskolázási
terve szerint részt vesz továbbképzéseken.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Felsőfokú képesítés, pszichológus,

§

Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem, pszichológus, tanácsadás- és iskolapszichológus szakiránnyal,

§

Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

Tanító vagy tanári diploma.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

Részletes szakmai önéletrajz,

§

Végzettséget igazoló dokumentum(ok).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Szondi György Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális
Szakiskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 518/2012. , valamint a munkakör megnevezését:
iskolapszichológus. §
Postai úton, a pályázatnak a Szondi György Szakközépiskola,
Szakiskola és Speciális Szakiskola címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat,
Régimalom út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: 518/2012., valamint a munkakör megnevezését: iskolapszichológus.
§
Elektronikus úton Szrenka Zoltánné részére a szrenkane.andi@szondi-bgy.sulinet.hu
E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázati anyag és az előzetesen egyeztetett időpontban történő személyes
elbeszélgetés alapján kerül sor az elbírálásra. A pályázat eredményéről az érintettek az
elbírálást követő 8 napon belül írásbeli értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot arra,
hogy a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 20.

Fővárosi Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon
kollégiumi nevelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1108 , Újhegyi sétány 9-11.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Sajátos nevelési igényű, súlyos és tartós magatartászavarral küzdő tanulók kollégiumi
csoportjának vezetése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§

Főiskola, tanító illetve tanár végzettség,

§

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§

büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Főiskola, oligrofén - tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
fényképes szakmai önéletrajz, bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 7.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekotthon címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 553-4/2012-V , valamint a
Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi
munkakör megnevezését: kollégiumi nevelő. §
Önkormányzat Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon címére történő
megküldésével (1108 Budapest, Újhegyi sétány 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 553-4/2012-V, valamint a munkakör
megnevezését: kollégiumi nevelő.
§
Elektronikus úton Boronkay Zsuzsanna részére a boronkay@eltescentrum.hu E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 10.

Bp. Főv. XV.ker. Önk. Czabán Általános Iskola és Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Czabán Általános Iskola
angol tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1152 XV.kerület, Széchenyi tér 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
angol nyelvórák tartása a 2-8.évfolyamokon
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§

Felsőfokú képesítés,

§

közoktatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§

Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

§

büntetlen előélet,erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Felsőfokú képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§

diplomamásolat,szakmai önéletrajz,erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga László igazgató nyújt, a 13068056 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

§
Postai úton, a pályázatnak a Bp. Főv. XV.ker. Önk. Czabán Általános Iskola és Óvoda
címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplő azonosító számot: 537/2012 , valamint a munkakör megnevezését: angol tanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Bp. Főv. XV.ker. Önk. Czabán Általános Iskola és Óvoda címére
történő megküldésével (1152 Budapest, Széchenyi tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 537/2012, valamint a munkakör
megnevezését: angol tanár.
§
Elektronikus úton Varga László igazgató részére a varga.czaban@gmail.com E-mail
címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 12.

Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és
Diákotthon

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és
Diákotthon
kollégiumi nevelőtanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1139 Budapest, Lomb u. 1-7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
kollégiumi nevelőtanár
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§

Egyetem,

§

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§

Egyetem,

§

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

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 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon címére történő megküldésével (1139 Budapest,
Lomb utca 1-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: SZI1/138-1/2012 , valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár. §
Postai úton, a pályázatnak a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola és Diákotthon címére történő megküldésével (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.
). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
SZI1/138-1/2012, valamint a munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 15.

