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Hajdúböszörményi Tankerületi Központ

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

pályázatot hirdet

Bocskai Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Kollégiuma

kollégiumi nevelőtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Baross utca 11/A.

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

Kollégiumi nevelőtanári feladatok ellátása, nappali és éjszakai ügyelet a munkaköri
leírás szerint.

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, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Egyetem, középiskolai tanár, kollégiumi nevelőtanár vagy szociálpedagógus,
játék- és szabadidő-szervező tanár, tanulási és pályatanácsadó tanár,
tehetségfejlesztő tanár vagy pedagógia szakos tanár képzettség,

•         magyar állampolgárság,
•         cselekvőképesség,
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•         büntetlen előélet,
•         foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         oktatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz elérhetőségekkel,
•         az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló oklevél

másolata,
•         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,

valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan
foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Imre intézményvezető
nyújt, a 06-30/319-3367 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ címére

történő megküldésével (Bocskai István Általános Iskola, AMI és Kollégium
Hajdúnánás, Óvoda utca 2-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/084/HR/Koll.nevel , valamint a
munkakör megnevezését: kollégiumi nevelőtanár.

•         Elektronikus úton Tóth Imre intézményvezető részére a toth.imre@bocskai.net
E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi központ igazgatója a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati
eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Hajdúböszörményi Tankerületi Központ honlapja
•         Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

honlapja
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A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az alkalmazás 4 hónap próbaidő kikötésével történik. A munkáltató a pályázat
érvénytelenítésének jogát fenntartja. A kiíró nem vállalja a beadott pályázat
eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával felmerült költség megtérítését. A
pályázat csak akkor érvényes, ha a tartalmi és a formai követelményeknek megfelel. A
pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem
vonja elbírálás alá.

 
 

Nyomtatás


