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Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (Nyíregyháza -
AM)

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

pályázatot hirdet

Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola (Nyíregyháza -
AM) 

 
Mezőgazdasági szakmai elméleti és gyakorlati tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. június 30. –ig tartó 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:

nevelő oktató munka (mezőgazdasági szakmai elméleti és gyakorlati tanórákon:
általános mezőgazdaság, állattartás/tenyésztés, növénytermesztés, kertészet, műszaki
ismeretek, mezőgazdasági áruforgalmazás/értékesítés/vállalkozás, ...)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, (egyetem) mezőgazdasági végzettség (agrármérnök, kertészmérnök,
állattenyésztő),

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott

feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 20. § (2d) és (2e)
bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         • mérnöktanár végzettség,
•         • iskolai rendszerben szerzett pedagógiai gyakorlat
•         • megváltozott munkaképesség
•         • felnőttoktatásban/felnőttképzésben szerzett tanítási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár János nyújt, a 30/452-
8775 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Lippai János Mezőgazdasági Szakgimnázium és

Szakközépiskola (Nyíregyháza - AM) címére történő megküldésével (4400
Nyíregyháza, Krúdy köz 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: 3-49/2/2018 , valamint a munkakör
megnevezését: Mezőgazdasági szakmai elméleti és gyakorlati tanár.
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•         Elektronikus úton Ferdinánd Tibor László részére a
lippai.szakkozepiskola@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: szerdánként 08:00-12:00 között, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lippai-nyh.hu honlapon
szerezhet.
 

 

Nyomtatás


