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Zalaegerszegi Tankerületi Központ

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

pályázatot hirdet

Rédicsi Móra Ferenc Általános Iskola 

tanító rajz szakkollégiummal

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8978 Rédics, Pozsonyi utca 6.

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

Tanítói és napközis feldatok ellátása az 1-4. osztályokban. Felső tagozaton a vizuális nevelés/vizuális kultúra (rajz) tantárgy
oktatása.

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 végrehajtásról szóló 326/2013
(VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, tanító rajz szakkolégiummal,
•         cselekvőképesség
•         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenyság folytatását kizáró foglalkoztatástól

eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz
•         Motivációs levél
•         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll olyan

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem tesz lehetővé; vagy az
igénylés igazolása

•         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához
(harmadik személlyel közléséhez)

•         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához

•         Hiánypótlásra a pályázat badási határidejét követően nincs lehetőség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
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A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stokker Pálné nyújt, a 0692553032 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg,

Bíró Márton utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/184/26-
453/2020 , valamint a munkakör megnevezését: tanító rajz szakkollégiummal.

vagy
•         Személyesen: Kajári Attila tankerületi igazgató, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát
fenntartja. A véleményezési eljárás után a tankerületi igazgató dönt az álláshely betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         redics.hu - 2020. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/ zalaegerszeg honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


