
Jászberényi Tankerületi Központ

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

pályázatot hirdet

Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium 
JC0701

  
fizika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 24 órás

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5123 Jászárokszállás, Deák Ferenc utca 59.

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

Szaknak megfelelő tantárgy oktatása, az intézmény pedagógiai programjának
megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény és 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.
                       
Pályázati feltételek:

•         Egyetem, szakiránynak megfelelő végzettség,
•         magyar állampolgárság
•         cselekvőképesség



•         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz
•         végzettség meglétét igazoló okirat másolata
•         alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi teljes körű erkölcsi bizonyítvány (a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (1)
bekezdés, a (2) bekezdés d) pontja, a (2d) és (2e), valamint (5) bekezdésben
meghatározott követelményeknek való megfelelés szerinti

•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati
anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel
közléséhez),

•         a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Vas Márta nyújt, a
06-57-795-203 vagy 06-30-626-6316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Tankerületi Központ címére történő

megküldésével (5100 Jászberény, Szabadság tér 16. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/098/631-
3/2021. , valamint a munkakör megnevezését: fizika szakos tanár.

vagy
•         Elektronikus úton Mészárosné Vas Márta részére a

marta.vas.meszarosne@kk.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az intézményvezető javaslata alapján a kinevezés jogkör
gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató fenntartja magának a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/jaszbereny
honlapon szerezhet.
 

 

Nyomtatás


