Pécsi Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
PSZC II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

könyvtáros tanár illetve magyar-bármely szakos középiskolai
tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 2020. április 11-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Könyvtáros tanári feladatok ellátása, tartós tankönyvek nyilvántartása, az iskolai könyvtár
üzemeltetése. A pedagógus további feladatait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény határozza meg.
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,
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:





egyetemi középiskolai tanári végzettség
büntetlen előélet, cselekvőképesség
magyar állampolgárság
munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 szakmai önéletrajz
 sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2018. február 12-én betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február. 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zakk Anna nyújt, a 06-72/465-030,
illetve 06-70/ 399-2815-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Zakk Anna igazgató részére a zakk@bela2.sulinet.hu e-mail címen
keresztül vagy személyesen az iskola titkárságán: 7720 Pécsvárad, Vak Béla u. 8.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 7.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze,
megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és / vagy anyagi
következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a
Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

