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Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Matematika-fizika szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2018.10.24-2019.07.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Matematika, fizika tantárgy tanítása, nevelési-oktatási feladatok ellátása, ügyeleti tevékenység, tehetséggondozás, felzárkóztatás,
munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok, részvétel a szakmai munkaközösség munkájában.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) "A
nemzeti köznevelésről szóló "2011.évi CXC. törvény továbbá "A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló "326/2013. (VIII.30.) Korm.
rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Egyetem, matematika-fizika szak,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
A meghirdetett munkakörben szerzett tapasztalat.
•
MS Office felhasználói szintű ismerete (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

Fényképes szakmai önéletrajz.
Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,
hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához.
Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.
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A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. október 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss László igazgató nyújt, a 06-70/1980-056 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4450 Tiszalök, Ady
Endre utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4145/NYIRSZC/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Matematika-fizika szakos középiskolai tanár.
•
Elektronikus úton Kiss László igazgató részére a kissl@teleki-tlok.sulinet.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 19.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyiregyhaziszc.hu www.teleki-tlok.sulinet.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás
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