
Érdi Tankerületi Központ

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

pályázatot hirdet

Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Sportiskolai Általános Iskola 
 

fizika-kémia szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Fizika, kémia és természettudomány tantárgy oktatása általános iskolában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény, valamint 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.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, fizika-kémia, természettudomány szakos tanári végzettség,
•         büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
•         magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett



•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony
létesítését nem teszi lehetővé. Az erkölcsi bizonyítvány igénylő lapjának IV.
pontjában a más törvényeknek való megfelelés igazolásánál kérjük az alábbi
törvényt tüntesse fel: Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20. § (2)a),d), (2d), (2e), (5) bek.

•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat
másolata, motivációs levél

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel való közléséhez

•         Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Zoltán intézményvezető
nyújt, a 06 23 355 787 vagy 06 30 639 4046 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Elektronikus úton Szabó Zoltán intézményvezető részére a

korosi@mail.battanet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör betölthetőségének időpontja áthelyezés és KKÖP esetén megállapodás
szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 12.

 
 

Nyomtatás


