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Megtekintés

Közép-Budai Tankerületi Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

Matematika szakos gimnáziumi tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1027 Budapest II., Medve utca 5-7.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
matematika tanári feladatok ellátása általános iskolában és gimnáziumban
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 végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

Egyetem, matematika szakos gimnáziumi tanár,
magyar állampolgárság
cselekvőképesség
büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

•

fényképes szakmai önéletrajz
motivácós levél
végzettséget igazoló dokumentumok másolata
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak
igénylését igazoló adatlap a büntetlen előélet, valamint annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás vagy büntetőeljárás
hatálya alatt, ami a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
(alkalmazás esetén kérjük az eredetit)
nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők
megismerhetik, és a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez - a
pályázati eljárással összefüggésben

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Polgár Anikó Intézményvezető
nyújt, a 06-1/201-1137 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Polgár Anikó Intézményvezető részére a
polgaraniko@csikferenc.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 5.

Nyomtatás
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