2019. 12. 09.

Megtekintés

EMMI Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
EMMI Aszódi Javítóintézete
iskola

általános iskolai tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2170 Aszód, Baross tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
12-20 éves javítóintézetben elhelyezett fiúk oktatása-nevelése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•
•
•
•

Főiskola,
Köznevelés, gyermekvédelem - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
cselekvőképesség
erkölcsi bizonyítvány teljeskörű
fényképes önéletrajz
motivációs levél
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, magyar,
• Köznevelés, gyermekvédelem - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•

Kiváló szintű empátia,
Kiváló szintű következetesség,
Kiváló szintű kommunikáció,
Jó szintű rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

fényképes önéletrajz
erkölcsi bizonyítvány teljeskörű
motivációs levél
iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
erkölcsi bizonyítvány teljeskörű

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Puskás Péter nyújt, a
305979080 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Puskás Péter részére a igazgato@aszod-afi.hu E-mail
címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 3.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.aszod-afi.hu - 2019. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aszod-afi.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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