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Megtekintés

Szegedi Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szegedi Szakképzési Centrum
Gábor Dénes Szakgimnáziuma

Gyógypedagógia szakos tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2017.09.01-2018.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6724 Szeged, Mars tér 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pedagógia ágazati képzés tantárgyainak tanítása 9.-12., illetve 13.-14. évfolyamon.
(gyógypedagógiai ismeretek, gyógypedagógiai gyakorlatok, gyógypedagógiai
egészségtan)
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet
rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•

Felsőfokú képesítés, Főiskola, az Nkt. 3. melléklet 8. és 9. pontja alapján a
szakképzés szakirányának megfelelő szakos tanár vagy a szakképzés
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szakirányának megfelelő szakoktató vagy a szakképzés szakirányának
megfelelő felsőfokú végzettség, illetve a Nkt. 98. §-ában meghatározottak,,
Büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A szakirányú végzettség, gyógypedagógus, gyógypedagógia szakos tanár,
szaktudományi
tudás
felhasználásával
a
tanulók
műveltségének,
készségeinek és képességeinek fejlesztése; a tanulási folyamat szervezése,
irányítása; szakmai együttműködés és kommunikáció, szakmai fejlődésben
elkötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú oktatási intézményben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez.
Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).
Fényképes szakmai önéletrajz.
Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség,
meglétét igazoló okmányok másolata.
Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a
büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a
közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely
a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Tímár Csaba részére a igazgato.szszc.gd@gmail.com Email címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az igazgató véleménye alapján a Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója dönt a
kinevezésről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.

Nyomtatás
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