Nyíregyházi Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma
idegennyelv-tanár (angol nyelv)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Angol nyelv tantárgy oktatása szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




egyetem, angol nyelv szakos tanári végzettség és szakképzettség
magyar állampolgárság
büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szakirányú szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




fényképes szakmai önéletrajz
az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, igazoló
okmányok másolata,
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,
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. november 27.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gazda Sándor Mihály igazgató nyújt,
a +36-20/926-4123-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma telephelyére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza,
Árok u. 53.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosítószámot: 388-40/NYIRSZC/2017. valamint a beosztás megnevezését: idegennyelvtanár (angol nyelv)
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.inczedy.hu – 2017. november 06.

