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Szombathelyi Tankerületi Központ

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

pályázatot hirdet

Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola 
 

tanító vagy testnevelés-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Arany János utca 2.

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

Tanítói, napközis tanári feladatok, valamint a vonatkozó jogszabályokban, az
intézményi dokumentumokban és a munkaköri leírásban meghatározott, pedagógus
munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

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

•         Főiskola, tanító vagy testnevelés szakos tanár,
•         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
•         büntetlen előélet
•         cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



2022. 07. 19. 9:33 Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=619360 2/2

•         szakmai önéletrajz,
•         végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, valamint annak igazolása, hogy

a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a
közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak pályázattal
összefüggő kezeléséhez,

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, harmadik személlyel közléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schleipfnerné Gáspár Andrea
intézményvezető nyújt, a 06-30/311-4780 -os telefonszámon.

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

megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 8. ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/168/2804-
2/2022 , valamint a munkakör megnevezését: tanító vagy testnevelés-bármely
szakos tanár.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 17.

 
 

Nyomtatás


