Oktatói álláshirdetési adatlap
A szakképző intézmény neve: Budapesti Komplex SZC Pogány Frigyes Technikum
A szakképző intézmény címe: 1183 Budapest, Thököly út 11.
A munkakör megnevezése:

magyar nyelv és irodalom-bármely szakos oktató

A foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő (heti 40 óra), határozott idejű

A munkavégzés helye:

Budapesti Komplex SZC Pogány Frigyes Technikum
1183 Budapest, Thököly út 11.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:



magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása,
egyéb feladatok munkaköri leírás alapján

Pályázati feltételek:
 a pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 47. § (1) bekezdése, valamint
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
134. § (…) bekezdésének megfelelően:
(1) A közismereti oktatásban oktatott tantárgy oktatójának
a) technikumban egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, a közismereti tantárgynak
megfelelő szakos tanári végzettséggel kell rendelkeznie.
(2) Az ágazati alapoktatásban és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a
szakirányú oktatásban oktatott tantárgy oktatójának
a) technikumban szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy
felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel,
 felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá ne álljon állam elleni
bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény, korrupciós bűncselekmény
vagy közélet tisztasága, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény,
hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűncselekmény miatt indult
büntetőeljárás hatálya alatt.
Elvárt kompetenciák:






jó szervezettség,
projekt-szemlélet,
kommunikáció,
reflexió,
fejlesztés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





fényképes szakmai önéletrajz,
az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (benyújtása az állás betöltésekor),
motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)

A munkakör betöltésének időpontja: folyamatos
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Ácsné Balázs Anikó igazgató nyújt, az
igazgato@poganyszki.hu e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot kérjük elektronikus formában az igazgato@poganyszki.hu e-mail címre
megküldeni.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: szakképző intézmény honlapja

