
Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola

                       

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

pályázatot hirdet

Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola

Informatika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.

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

Középiskolai  tanulók  nevelése-oktatása  és  az  ezzel  kapcsolatos  tevékenységek  a

munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Egyetem, Informatika-bármely szakos tanár,

•         Középiskolás tanulók nevelésében-oktatásában szerzett - Legalább 3-5 év

szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Egyetem, Fizika szakos tanár,
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•         Középiskolás tanulók nevelésében-oktatásában szerzett - Legalább 3-5 év

szakmai tapasztalat,

•         megváltozott munkaképesség

Elvárt kompetenciák:

•         Jó szintű pedagógiai elhivatottság,

•         Kiváló szintű türelem,

•         Jó szintű kapcsolatteremtő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Motivációs levél

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló oklevél

•         Erkölcsi bizonyítvány (kinevezés esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 9.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Csontos  Tibor  nyújt,  a

304652360 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola

címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2. ). Kérjük a

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

3-78/5/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika-bármely

szakos tanár.

vagy

•         Elektronikus úton Csontos Tibor részére a lippai.szakkozepiskola@gmail.com

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes elbeszélgetés

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://www.lippai-nyh.hu - 2016. augusztus 18.

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  http://www.lippai-nyh.hu

honlapon szerezhet.
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Nyomtatás
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