Hatvani Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Hatvani Szent István Általános Iskola
magyar-bármely szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Heves megye, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Magyar szakos tanári feladatok ellátása. Szakkörök, felzárkóztató foglalkozások tartása.
Pedagógus munkakörbe tartozó egyéb feladatok. Az iskola pedagógiai programjában,
munkatervében meghatározott nevelői feladatok aktív segítése, megvalósítása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Magyar-bármely szakos tanár szakképzettség, főiskola/egyetem;
§ Magyar állampolgárság;
§ Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való
eltiltás hatálya alatt (erkölcsi bizonyítvány);
§ Egészségügyi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Informatikai végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ Fényképes szakmai önéletrajz,
§ Végzettséget tanúsító okiratok másolata,
§ Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
§ Motivációs levél (esetleges referenciák).
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács János intézményvezető nyújt,
a 06 30/277-21-83-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Tankerületi Központ címére történő
megküldésével (Hatvani Szent István Általános Iskola 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út
8.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: BB/19/2017, valamint a munkakör megnevezését: magyar-bármely szakos
tanár.
§ Elektronikus úton Kovács János részére a szentistvan.hatvan@gmail.com e-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az intézményvezető dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:2017. június 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§ Intézmény honlapja - 2017. május 5.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
2017. szeptember 15-ig határozott idejű, majd ezt követően automatikusan határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszony. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a
pályáztatást eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/ vagy anyagi következmény
nélkül.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentistvan-hatvan.hu honlapon
szerezhető.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 7.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF).
A pályázati kiírás a munkáltató által az KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így
annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

