Álláshirdetés
TANÍTÓ
munkakör betöltésére
Munkavégzés helye: Litéri Református Általános Iskola, 8196 Litér, Petőfi utca 8. (Veszprém
megye)
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Jogviszony időtartama: Határozott idejű - Munka Törvénykönyve - szerinti munkaszerződés,
gyermekvállalás miatt tartósan távol lévő pedagógus helyettesítésére várhatóan 2023. augusztus
31-ig (tervezett időpont). A határozott idejű munkaszerződés a személyi változások
függvényében határozatlan idejűvé módosítható.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: általános iskolai oktatás-nevelés rendszerében (14. osztályokban) a végzettség(ek)nek megfelelő órarend szerinti tanítása egész napos
iskolarendszerben,
korrepetálás,
tehetséggondozás,
felzárkóztatás,
osztályfőnöki
(osztálytanítói) feladatok ellátása, szükség esetén tanulószobai feladat ellátása.
Illetmény és juttatások: a munkavállalót végzettségétől, illetve szakmai gyakorlatától függően
személyi alapbér (Nkt. pedagógus életpályamodell alapján) + bejárás esetén utazási
költségtérítés + kedvezményes étkezési lehetőség + intézményi laptop illeti meg.
Pályázati feltételek:
 Tanítói végzettség,
 90 napnál nem régebbi, bejegyzésmentes hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 Nyilatkozat, hogy a Pályázó által beküldött pályázati anyagot a Litéri Református
Általános Iskola vezetősége, és az intézmény fenntartó testülete (presbitérium)
megismerheti,
 Felhasználói szintű számítógép használat (windows operációs rendszer, office, word),
 Együttműködési képesség, empátia és rugalmasság,
 Precizitás és terhelhetőség,
 Szakmai elhivatottság és igény a magas színvonalú munkavégzésre.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz europass vagy profession önéletrajzkészítő segítségével összeállítva,
 Végzettséget illetve végzettségeket igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,
 Maximum egy A/4-es oldalú motivációs levél.
A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:
 Lelkipásztori ajánlás (plébánosi ajánlás)
 További pedagógusi végzettség (tanári szak, szakvizsga)
 Köznevelésben szerzett többirányú tapasztalat
 Szakmai továbbképzések
A munkakör betöltésének időpontja:
2020. augusztus 17.
A pályázat benyújtásának határideje:
Publikálástól számítva folyamatosan legkésőbb 2020. április 30-ig.
A pályázat publikálásnak időpontja és módja:
2020. január 28.: A Litéri Református Általános Iskola hivatalos honlapja (literirefiskola.hu),
közösségi oldala (Facebook) valamint a Pécsi Tudományegyetem, az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem, a Pannon Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a
Kaposvári Egyetem tanári karrieroldalai, és a közösségi oldalak álláshirdetési oldalai (FB
Pedagógusok állások, Tanári állások csoport).
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton Gyenes Viktor igazgatónak címezve az igazgato.literiskola@gmail.com
címre.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Gyenes Viktor igazgatótól
igazgato.literiskola@gmail.com
0630/5658766
Bővebb információ iskolánkról, a mindennapi életünkről: literirefiskola.hu
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, illetve eredménytelenné
nyilvánítására!

