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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Gépész műszaki szakoktató
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7622 Pécs, 48-as tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Gépész gyakorlati órák megtartása a szakközépiskolai szakmacsoportos és ágazati képzésben, valamint az érettségire épülő
szakképzésben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
§
§

Főiskola, Gépész műszaki szakoktató,
Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§
Egyetem, Gépészmérnök-tanár,
§
Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
§
Pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
§
Felhasználói szintű Programozási ismeretek,
§
Hegesztési (különböző eljárásokban) ismeretekben való jártasság
Elvárt kompetenciák:
§

Kiváló szintű csapatmunka, kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§
§
§

Fényképes szakmai önéletrajz
Bizonyítványok, oklevelek másolata
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
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§

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Novák Istvánné nyújt, a 72/513-265 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Személyesen: Amrein György igazgató, Baranya megye, 7622 Pécs, 48-as tér 2. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 27.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A benyújtandó pályázaton kérjük az 1324-17/2014/KIK/014 iktatószámot szíveskedjen feltüntetni
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zipernowsky.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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