
Esztergomi Tankerületi Központ

a ''Közaĺkalmazottak jogállásáról szólo" 1992' évi XXXIll. torvény 2OlA. $ alapján
pályázatot hirdet

Kesztölci Kincses József Általános tskola

tanító

munkakör betoltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejŰ 2019.02.05-2019.06.30., majd határozatlan -ig tartó közalkalmazotti
jogviszony

Foglal koztatás jellege:

Teljes munkaido

A munkavégzés helye:

Komárom_Esztergom megye, 2517 Kesztolc, lskola utca 68.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbĺzássatjáró lényeges feladatok:

Szakjainak megfelelő lrák, valamint az Nkt.4.$ (5) pontja szerinti egyéb foglalkozások
tartása.1'-2. osztályos napkozis csoport vezetése, also tagozatos tánórák. telmentési
idejét töltő pedagÓgus helyettesítésére a Kjt.21.s (2 )bekezdés a) pontja alapján,
megfelelés esetén a határozott idő lejártát követően a jogviszony határozatĺan idé1űve
mldosul.

llletmény és juttatások:

Az_illetmeny megállapítására és a juttatásokra a ''Közalkalmazottak jogállásáról szÓló,'
1992' évi XXX!ll. törvény, valamint a(z) illetmény megállapítására es á iuttatásokra a
nemzeti kÖznevelésrol szoló 2011. évi CXC. torvény, a pedagógusok elomeneteli
rendszeréről és a kozalkalmazottak jogállásáról szÓlo 1992. evi XXXlll' torvény
koznevelésl intézményekben töfténő végrehajtásáról szÓlo 326t2o13 (Vlll'3o) Korń.
rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

(E FelsofokÚ képesítés, tanÍtó,

d.. ,: ij,



A pályázat elbĺrá!ásánál elcĺnyt jelent:
(E szlovák szakkolbgium

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

@ szakmaĺ Önéletrajz(Đ az álláshely betoltéséhez szÜkséges végzettség és szakképzettség meglétét
igazolô okmá nyok másolata

@ 90 napnál nem régebbi erkolcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 5. napjától tÖlthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:2019. január 29'

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tordáné Petrik Etelka
intézményvezető nyújt, a 0633-484-336 -os telefonszámon.

A pá|yázatok benyújtásának módja:
@ Postaĺ úton, a pályázatnak a EsztergomĺTankerületi Kozpont cĺmére torténő

megküĺdésével (Kesztolci Kĺncses József A.l',2517 Kesztolc, lskola utca 68. )'
Kérjük a borítékon feltÜntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot: Tru106ĺ0o047-212019 , valamint a munkakor megnevezését: tanító.

@ Elektronikus Úton Tordáné Petrik Etelka intézményvezeto részére a
iskoĺa@kesztolc.hu E-mail cĺmen keresztĹil

A pályázat elbírálásának határideje:-2019. február 1.

A munká|tatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot' hogy a pályáztatási folyamatot
felfÜggessze, Vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi
és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek
nyilvánítása esetén a Pályázi kárigényt semmilyen jogcĺmen nem érvényesíthet.

Nyonltatás


