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Szekszárdi Tankerületi Központ

a ''Közalkalmazottak jogállásáról szóló'' 1992' évi XXXlll. törvény 20lA. . alapján
pályázatot hirdet

Szekszárdi Baka lstván Altalános lskola

magyar_ének szakos tanár

munkakör betÖltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtaÉama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidó

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 89.

A munkakörbetartozó, illetve a vezetői megbízássaljáró lényeges feladatok:

Magyar és ének tantárgyak tanítása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

llletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ''Közalkalmazottak jogál|ásáról szóló'' 1992. évi XXX|ll. törvény, valamint a(z) a
nemzeti köznevelésrol szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok elómeneteli rendszeréről és a kÖzalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXlll. törvény köznevelési intézményekben történo végrehajtásáról szóló 32612013 (Vlll. 30.)
Korm' rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Fóiskola, magyar-ének szakos tanári végzettség és szakképzettség,
Felhasználói szintű MS office (irodai alkalmazások),
Büntetlen előélet és annak igazolása' hogy apá|yázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.
Magyar állampolgárság.
Cselekvőképesség.

A pály ázat részeként benyújtandó i rato k, i gazolások:

Fényképes szakmai önéletrajz.
Végzettséget, képzettséget igazoIó okiratok másoIata.
Motivációs levél'
90 napnál nem régebbi hatósági erkÖlcsi bizonyítvány a Kjt.20.$ ('1 )bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában

meghatározottak igazolására.
Nyilatkozat arról' hogy a páIyázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefÜggő kezeléséhez.

Nyilatkozat arról, hogy a pá|yázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3.
személlyel közléséhez).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 22. napjától tölthető be.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 3í.

A páIyázati kiírással kapcsolatosan további információt Parrag Katalin intézményvezetó nyújt, a741510-896 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
. Elektronikus úton Parrag Katalin intézményvezető részére a bakaiskola@gmail.com E_mail címen keresztÜl

A pályázat elbírálásának határideje: 20'17. augusztus 4.

A'pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

. bakaiskola.n4.hu

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 14.

A pályázati kiírás kÖzzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Fóigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZF részére megküldött adatokat tarIalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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