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Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola

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

pályázatot hirdet

Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 
 

nemzetiségi német tanító (vagy tanító német műveltségterülettel) / német
nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. július 15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8422 Bakonynána, Alkotmány út 9.

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

Az alapfokú nevelés-oktatás keretében meghirdetett szaknak megfelelő tantárgy oktatása. A munkaköri leírásban foglalt feladatok
ellátása, a jogszabályi feltételeknek, az intézmény pedagógiai programjának, a munkáltatói és fenntartói elvárásoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola,
•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
•         Pályakezdő pedagógus pályázatát is várjuk.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás. ,
•         Kiváló szintű Szaktárgyi tudás, elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz
•         Végzettséget igazoló okirat másolata
•         Motivációs levél
•         Erkölcsi bizonyítvány
•         Szakmai továbbképzések igazolásának másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szöllősi Attiláné intézményvezető nyújt, a 06303694961 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Bakonynánai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola címére történő

megküldésével (8422 Bakonynána, Alkotmány út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 224/2018. , valamint a munkakör megnevezését: nemzetiségi német tanító (vagy tanító német
műveltségterülettel) / német nyelvtanár.

•         Elektronikus úton Szöllősi Attiláné intézményvezető részére a iskola@bakonynana.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás alapján az intézmény igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 

Vissza Nyomtatás


