Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

igazgatóhelyettes
beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 83.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Informatika tanári feladatok szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésben.
Rendszergazdai, webmesteri feladatok. Igazgatóhelyettesi feladatok szakképző
intézményben.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•

Egyetem, Informatika tanár,
Középiskolai informatika tanári - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•
•
•

Középiskolai vezetői (igh. vagy munkaközösségvezető vagy gyak. okt. vez.) Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,
Büntetlen előélet igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, rendszergazda,
• Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
• Középiskolai vezetői (igh. vagy munkaközösségvezető vagy gyak. okt. vez.) Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
• Gyakorlott szintű Rendszergazdai ismeretek,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•

Büntetlen előélet igazolása
Végzettséget igazoló okiratok
Szakmai önéletrajz

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramarics Ernő nyújt, a
+3614265384 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kramarics Ernő részére a erno.kramarics@soosbp.sulinet.hu E-mail címen keresztül
vagy
• Személyesen: Kramarics Ernő, Budapest, 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca
83. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás alapján.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

Az iskola honlapján - 2018. január 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.borasziskola.hu
honlapon szerezhet.

Nyomtatás

