Klebelsberg lntézményíenntartó Központ Gyáli Tankerülete
a "Közalkalmaattak

jogállásáról

sáló''l992.

évi )OO(ll, törvény

pályázatot hirdet

20lA § alapján

Ócsai Halászy Károly Általános lskola

angol - bármely szakos tanár
munkakör betöltósére.

A közalkalmazotii jogviszony időtartama:
határozott idejú 20í 5.08.24-tól 2016,06.30 -i9 tartó közalkalínaatti

Foglalkoztatás

je llege

jogviszony

:

Teljes munkaidó

A munkavégzós helye:
Pest rnegye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinsd<y Endre útca 52.

tartozó, illetve a vezetói megbíássaljáró lényeges íeladatok:

A munkaköóe

Angol nyelv tanítása általános iskolai tanulók résérea pedagogiai program és az éves munkaterv alapján. Továbbá a pedagógus
munkakörhöz kapcsolódó adminisZratív feladatok elvégésea munkaköri leírásban fogolaltaknak megrfelelóen,

llletmény ós juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásaról
irányadók.

sáló'

,l992. évi )o0(ll. törvény rendelkeásei
az

Pályázati feltételek:

§
§
§
§
§
§

Fóiskola, angol-Mrmely szakos tanári képesítés,

Végrctts€et igazoló okirat fénymásolata

90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány /sikeres pályáat esetén /
Magyarállampolgárság

Cselekvóképesség
Motivációs levél

A pályázat elbírálásánál glőnyt jelent:
Szakmai tapasáalat - Legalább }5 éV szakmai tapaszalat,

§

A pályázat rászeként benyújtandó iratok, igazolások:

§
§
§

Végétts€get igazoló okirat fényínásolata
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány /sikeres pályázat esetén /
Fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségénok időpontja:
A munkakör legkorábban 201 5, augusZus 24. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 20í 5, augusZus 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika intézrrényveretó nyújt, a 06/2$378 023 -os

telefonsámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§

Elektronikus t]ton Kovácsné Kovácsi Beáta intéznényvezetó e-mail címére: titkarsag@halasryiskola.hu
Antalné résérea gyalitk@klik.gov.hu E-mail címen keresáül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sóbeli elbesálgetés, interjú.

és Kanyik

!n-

A pttyózrt olHrálácánek hettddo|o: 20í5. aqgusáus 7.
A munkóltrtórd
A

KÖzcÁLÚs

krycro|.tö.n tovabH lrtfoímadót

a

www.hrlrr*ylrkola.hu hmlapon

uorráoü

publlkttárl lrl6pon{el 20í5. jrlnius 24.

hád

A pályÉzatl kiír& ködo\óJo a ]üír@ff rOagaaatasl
adatokat taltalrz, lgy annak taltalrú*t a pályffi klíó

(]ü(), A pdyáati kiírás a munkáltaó áhal

sarv feld.

z

M( réeárc rrgküldött

Klebelsberg lntézményfenntartó Központ Gyáli Tankerülete
j€állásáról

a "Közalkalmaattak

sáló'

1992. évi )Oo(|ll. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Ócsai Halásry Károly Általános lskola

Testnevelés szakos tanár
munkakör

betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2015.08.2+tól 20'l6.06.30.

Foglalkoztatás jelle

ge

ig

tartó közalkalmazottijogviszony

:

Teljes munkaidó

A munkavégzés helye:
Pest rnegye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilins/<y Endre útca 52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbíással járó lónyeges feladatok:

a p€dagogiai program
adminisZratív feladatok elvégáse a munkaköri
Testnevelés tanítás

és az év€s

munkaterv alapján. Továbbá
leírásban foglaltaknak megfelelóen,

a

pedagógus munkakörhöz

kapcsolódó

llletmény ós juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttratásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról
irányadók.

sáló'

1992. évi )OO(|ll. törvény rendelkeései az

Pályázati feltótelek:

§
§
§
§

Fóiskola, testnevelés szakos tanár,
Magyarállampolgárság
Büntetlen elóélet

Cselekvóképesség

A pályázat rószekónt benyújtandó iratok, igazolások:

§
§
§
§
A

m

Vfuzettséget igazoló okirat fénymásolata
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány/sikeres pályáatesetén
Motivációs levél
Fényképes szakmai önéletrajz

unkakör betölthetó6é9ónek

/

időpontja:

A munkakör legkorábban 201 5. auguszus 24. napjától tölthetó be

A pályázat benyújtásának határideje:

201 5,

augusáus 3.

Apályáati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika nyújt, aa6l29-378O23 -qs telefonsámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

§

Elektronikus úton Kovácsné Kovácsi Beáta intéznényvezető e-mail címére: titkarag@halas4yiskola.hu és Kanyik
Antalné résáre a gyalitk@klik.gov,hu E-mail címen keresZül

A pályázat elbírálásának módja, íendle:
Személyes besélgetés, interjú.

A pályázat elbírálásának határideje:

201 5.

auguszus 7,

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.halasryiskola.hu honlapon szerezhet.
A KÖzGÁLÚs publikálási időpontja: 2o15. június 24,

A pályáÉti kiírás kaiátovóje a l,Ioíí@ti Köág64atá8i lntéd (NKl). A pályázati kiírás a írunkáltató által az NKl
adatoká tartalíílaz, lgy annak traítalmáát a pályázatot kiíró §6ív f€l€l.

Éeáre megküldótt

l(ebelsberg lntózményíenntaÉó Kiizpont Gyáli Tankerülete
a "Köalkalmapttak

jogállásáól sáló" í 992. évi )OO(ll. törvény 20/A. § alapJán
pályázatot hirdet

Ócsai Halászy l(iroly Átalánoe lckola

napközis tanítói
munkakör betöltésére,

A kiizalkalmazotti jogviszony ldötaítama:
határozott iddlű2015.08.2+20í6.06.30. -jg tartó ktizalkalmazottijogvtszony

Foglalkoáatás

je lle ge

:

Résatunkaidó, heti 30 órás
A munkavógzós

hetye:

Pest megye, 2364 Ócsa, Balcsy-Zsilins2(y Endre rjtca 52.

A munkaköóg

tart@ó, ll!.wo a vezet6l megbíássaljáró lónyeges fuladatok:

nevelói feladatok ellátása a pedagógiai program és az éves munkaterv alapján. Továbbá
kapcsolódó adminisáratív feladatok elvégáse a munkaköri leírásban foglaltaknak megfeleleően.

Napköás

a pedagogus munkakörhöz

llletmóny ós juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttratásokra a "Közalkalmaattak jogállásáól
iranyadók.

sóló'

1992. évi )0ofl. tiiwény rendelkeásei az

PáIyázati feltótelek:
Föiskola, tanítói kópesítés.
Magyar állampolgársag
Büntetlen elóélet

Cselekvóképesség

A pályázat Észekónt bonyúJtandó iíatok, lgazolások:

§
§
§
§

V€éttségetlgaalóokiratfénymásolata
90 napnál nem Ég€bbi hatósági €rköcsi
Fényképes szakmai önéletrajz
Motivációs levól

A munkakör betai,lthetóoógónok

bimnyítvány /sikeres pályázat €s€tén

/

időpont|a:

A munkak& legkorábban 201 5. augusáus 24. napjától tölthetó

A pályázat benyújtásának határideje: 2015, augusáus

be

3.

Apályázn kiírással kapcsolatosan további lnformációt Kovácsné Ko\rácsi Beáta Mónika intéznfuyveBtó nyúit, a 06/29378 023 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

§

Elektronikus t]ton Kovácsné Kovácsi Beáta intéznényvezető email címóre: titkarsag@halas4yiskola,hu és Kanyik
Antalné résáre a gyalitk@klik.gov.hu E-rnail címen keresáül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusáus 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.halaszyiskola.hu

honlapon szerezhet.

A KÖzGÁLLÁs publikáláai időpontja: 2015. június 24,

A pályázati kiírás kiizéte6j€ a Nernzeti KöágaTatási

lntéret (NKl). A palyázati kiírás a munkáltáó

által az NKl tésáre megküldött

adatokat tartalmaz, így annak tartalmáért a pályázatot kiíó szerv felel.

Klebelsbcrg lntózmónyíonntaÉó Kiizpont Gyáli Tankerülete
jogállásáól sáló" 1992. fui )OO(ll. törvény 20lA § alapján

a l(öalkalrnaattak

pályázatot hirdet

Ócsai Haláczy lG.ory Altalános tskola

tanítói
munkakör betötósére.

A közalkalmazottl Jogviszony idötaÉama:
határo@tt idejű 20í 5,08.2+tól 2016.06.30

Foglalkoáatás jelIege

j9

tartó közalkalmaatti

jogvisany

:

Teljes munkaidó

A munkavógzós

helye:

Pest nregye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilins/<y Endre útca 52.

t

A munkaköóe

rtozó, llletve a vezetól mogbízással járó lónyege s feladatok:

Taníó, napköás nevelói feladatok ellátása a pedagógiai program ós az éves munkaterv alapján, valamlnt a munkaköri leírásban
foglaltaknak rngfelelóen a munkakörhöz kapcsolódó adminisáratív íeladatok elvégzóse.
llletmóny ós j,rttatások:
Az illetmény rnegállapítására és a juttatásokra a 'Kiialkalrnattak jogállásáól
irányadók.

sóló' í992. ári

)OOfl. töwóny rendelkedsei az

Pályázati f€ltótelek:

§
§
§
§
§

Főlskola, tanítő képesítés,
Szakmai tapasáalat - L€alább

Magyarállampolgárság

í€

év sakmai trapasáalat,

Büntetlen elóélet

Cselekvóképesseg

A pályázat elbírálásánál elónyt jelent:
Főlskola, taníó, rajz m(fueltségterülettel,

§

A pályázat Észekónt benyújtandó iratok, lgazolások:

§
§
§
§

Végattséget igaaló oklíatok fényrnasolata
90 napnál nem régebbi hatósági erköcsi bizonyítvány/sikeres pályÁ:19."16n
Fónykép€s szkmai önóletrajz
Motivációs levél

A munkakör bettilthetőcógónek

'

Idópont|a:

A munkakiir legkorábban 2015. augusáus 24. napjátol ttilthetó be.

A pályázat benyújtásának határideje:

201 5.

augusZus

3.

A pályáati kiírással kapc§olatosan továbbl infoíínációt Ko/ácsné Kovácsi Beáta Mónika intéznenyveatö nyljt, a 06/2}378 023

teleíonszánpn.

A pályázatok benyliltásának módla:
Elektronikus úton Ko/ácsné Kovácsi Beáta intéznényveató e-mail címére: titkarsag@halaszyiskola.hu és Kanyik
Antalné résáre a gyalitk@kliklgov.hu E-mail címen kerosaül

§

A pályázat elblrálárának módja, rendje:
sábeli elbesálgetós, intajú.

s

A pályázat elbírálásának hatáíldc|e:

201 5.

augusáus 7.

A munldttatóval kapcsolatban tovább! lnformáolót a wwwhala3zyirkola.hu honlapon szcrczirot
A

KÖZGÁLÚS publlkálási idópont|a: 20í5. jrinius

24.

kiírás kiizátevöJe a Nerrreti Köig€lgatási
htéd (NKD. A pályázati kiírás a munkáltrató által az NKl réeáre megkülótt
így annak tartalrÉérta pály&tot kiíró sarv felel.

^pályÁI
adatokat tarblrruzza,

Klebelsberg lntézményfenntartó Központ Gyáli Tankerülete
a 'Közalkalmazottak

jogállásáól sáló" 1992. évi )Oülll. törvény 20lA. § alapján
pályázatot hirdet

Ócsai Halászy Károly Általános lskola

2íő tanitői
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

ig

határozott idejű 2015.08,2+től20í6.06.30

Foglalkoáatás jelle

ge

trartó

közalkalrnaattijogviszony

:

Teljes munkaidő

A munkavégzós helye:
Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilins2<y Endre útca 52.

A munkaköóe

tartozó, ill€We

a

vezetói megbíással járó lónyeges feladatok:

Napköás nevelői feladatok ellátása

a

pedagógus munkakörh(z kapcsolódó adminisáratív feladatok elvégzése a munkaköri

leírásban foglaltaknak megfelelóen a pedagógiai program és az éves munkaterv aqlapján.

llletmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttratásokra a "Közalkalmazottak jogállásáól
irányadók.

sáló'

1992. évi )oo(ll. törvény rendelkeései az

Pályázali feltótelek:

§
§
§
§

Fóiskola, tanítoi képesítés,
Magyarállampolgárság
Büntetlen elóélet

Cselekvóképesség

A pályázat elbírálásánál elónyt jelent:

§

angol műveltségi terület, vagy ének-zene műveltség terület,

A pály ázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§
§
§
§
A

m

Végzetts€get igazoló okirat fénymásolata
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány /sikeres pályáat esetén /
Fényképes szakmei önéletrajz
Motívációs levél

unkakör betölthetősógónek

időpontja:

A munkakör legkorábban 201 5, augusZus 24. napjától tölthetó

be,

A pályázat benyújtásának határideje: 20í 5, augusáus 3.
A pályáati kiírással kapcsolatosan további információt Kovácsné Kovácsi Beáta Mónika intéznényverető nyújt, a 06/2$378 023

telefonsámon,

A pályázatok benyújtásának módja:

§

Elektronikus úton Kovácsné Kovácsi Beáta intéznényvezető e-mail címére: titkarsag@halas4yiskola.hu és Kanyik
Antalné résérea gyalitk@klik.gov.hu E-nnil cínpn keresáül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes elbesélgetés, int€rjú.

A pályázat elbírálásának határideje: 20'l

5.

augusáus 7.

os

A munldltatóval kapcsolatban továbbl lnformáclót a www.halaszyllkola.hu honlapon szerezhet.
A

KÖzcÁuás

publlldlásl ldópont|a: 2015. június 24.

A páblázati kiírás közótwóje a Nerrreü Közigazgatási lntéaot (NKD. A pályázati kiírás a munkáltató áltral az NKl résáre rnegküldött
adatokat tartalrnáu, így annak tartralmáért a pályázatot kiíó sarv felel.

