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Klebelsberg lntézményÉenntartó Központ §árbogárdi Tankerülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXX!ll. törvény 20lA. § alapján
pályázatot hirdet

Cecei ÁItatános lskola
Cecei Álta!ános lskola Alsószentiváni Tagisko!ája

testneve I és-matemati k a-íizika szakos taná r

munkakör betöltésére.

A köza! kalmazotti jogviszony időta rtama:

határozott idejű 201 5,06.30 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Fog la!koztatás je !lege :

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7011 Alap, Béke út 12.

Fejér megye, 7012 Alsószentiván, Béke út 112.

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

Neveló-oktató munka vé9zése testnevelés-matematika-fizika szakos tanári
munkakörben a Köznevelési törvény, a helyi pedagógiai program, illetve szervezeti és
m ű köd és i szabály zat i rá nye l ve i n e k m egfe l e l óe n

llletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi )(XXlll, törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázatl feltételek:

§ Főiskola, testnevelés-matematika-fizika szakos tanár,
§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásáná! előnyt jelent:
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§ Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelwizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,

Elvárt kompetenciák:

§ nyitottság az innovációra, szociális érzékenység, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ végzettségeket igazoló dokumentum másolata, erkölcsi bizonyítvány,
önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014, augusztus 21. napjától tölthető be.

A pály ázat be nyújtásának határidej e: 20 14. j ú l i us 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Király László nyújt, a
+36204917330 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
§ Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg lntézményfenntartó Központ

Sárbogárdi Tankerülete címére történő megküldésével (7013 Cece, Árpád út
3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerepló azonosító
számot: 16512014 , valamint a munkakör megnevezését: testnevelés-
matemati ka-fizika szakos tanár.

vagy
§ Elektronikus úton Király László részére aigazgatocece@gmail.com E-mail

címen keresztül

A pályázat elbírá!ásának határidej e: 2014. július 31 .
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