A Baranya Megyei Szakképzési Centrum
pályázatot hirdet

a Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum intézményébe

angol nyelv – történelem, vagy angol nyelv – bármely szakos oktatói
munkakör betöltésére.

A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege:
részmunkaidő, heti 18 tanóra.
A munkavégzés helye:
Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum
7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
jelenlegi tanévben angol nyelv és szakmai angol nyelv oktatása nappali- és felnőttképzésben,
későbbiekben a történelem tantárgy oktatása,
érettségi vizsgára, nyelvvizsgára, idegen nyelvi szakmai vizsgarészre felkészítés.
A munkavállaló juttatásai:
A 2019. LXXX. tv. értelmében a szakképző intézmény alkalmazottja, aki a munkaszerződésében
meghatározott mértékű munkabérre jogosult.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• MA vagy egyetemi szintű végzettség a megnevezett szakból, szakokból.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

szakmai önéletrajz,

•

motivációs levél,

•

végzettséget igazoló oklevélmásolat.

•

alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás
hatálya alatt és mely foglalkozástól vagy tevékenységtől áll eltiltás hatálya alatt) 30 napnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

•
•
•

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
továbbításához,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő
kezeléséhez.
arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betöltésének várható időpontja:
2021. január 25.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.január 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt munkaidőben Banó Andrea igazgató
nyújt, a 0672/257-859-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
•

Elektronikus úton az titkar@radnoti-pecs.hu e-mail címen keresztül.
Személyesen: 7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6., 8.00-16.00 óra között

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az eljárást
eredménytelennek nyilvánítsa.

Az állás publikálási időpontja: 2021.01.11.

Az állás publikálási helye:
A Baranya Megyei Szakképzési Centrum, a Baranya Megyei SZC Radnóti Miklós
Közgazdasági Technikum honlapja és az intézményi facebook oldal.

