Dél-Budai Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Budapest XXII. Kerületi Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

földrajz-biológia vagy természetismeret szakos általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1225 , Bartók Béla út 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
általános iskolások (felső tagozat) oktatása, egyéb feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései ,
valamint a(z) 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:
•
•
•
•

Felsőfokú képesítés, földrajz-biológia vagy természetismeret,
magyar állampolgárság
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
angol nyelvi ismeret (B2)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

fényképes szakmai önéletrajz
sikeres kiválasztás esetén 3 hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány
megkéréséről szóló postai feladóvevény
az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
a pályázó nyilatkozata arról, hogy hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez,
továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Karakasev Éva nyújt, a 06-1 207-5866 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Elektronikus úton Karakasev Éva intézményvezető részére a intezmenyvezeto@bartok.dbtk.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Az intézmény honlapján

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. május 23.

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

