Székesfehérvári Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma és SZKI

Építőipari szakoktató (burkoló, kőműves)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakközépiskolai osztályokban gyakorlati foglalkozások tartása, szakközépiskolai osztályokban
elméleti tantárgyak tanítása, nevelési-oktatási feladatok ellátása, tehetséggondozás, munkakörrel
kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok, részvétel a szakmai
munkaközösség munkájában. Pedagógiai feladatok ellátása munkaköri leírás és vezetői utasítás
alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




Emelt szintű szakképesítés, vagy építőipari szakoktatói/ szakelméleti végzettség
vagy építőipari főiskola, ,
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Egyetem, szakirányú végzettség,
 szakgimnáziumban, szakközépiskolában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:


precizitás, önálló munkavégzés, megbízhatóság,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 12.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Szépné Holczer Piroska tagintézményvezető vagy Márkus Tiborné
munkaügyi ügyintéző részére a szepne.holczer.piroska@vorosmarty.hu E-mail címen
keresztül
 Elektronikus úton markus.tiborne@vorosmarty.hu oldalon keresztül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázó személyes meghallgatását követően a vélemény nyilvánításra felkért szakemberek
véleményének kikérése után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja azt
a jogot, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül
visszavonja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 14.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a
személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.

