KÖZIGÁLLÁS-ra történő publikálás adatai
Munkakörre vonatkozó adatok
Munkakör megnevezése
Az intézmény pontos neve, ahol a munkavégzésre
sor kerül
A munkavégzés helye
vagy: a pályázat az
elbírálást követően azonnal
betölthető
Jogviszony időtartama
határozatlan
határozott
Határozott idejű jogviszony időtartama
Foglalkoztatás jellege
teljes munkaidős
részmunkaidős
Részmunkaidő tartama óra/hét
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása

Elvárások
Végzettség szintje (középfokú, felsőfokú)
Végzettség (egyetem, főiskola, középiskola, gimnázium,
8 általános)
Szak/szakirány/képesítés
Elvárt nyelvtudás
nyelv
nyelvtudás szintje
nyelvtudás mértéke
Elvárt tapasztalat
tapasztalat
tapasztalat szintje
Számítógépes ismeret
rendszerismeret
szintje
Elvárt kompetenciák
kompetencia
szintje
Egyéb elvárások
(magyar állampolgárság,
bűntetlen előélet,
cselekvőképesség,
kolátozott
cselekvőképesség, életkor)

testnevelő
Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános
Iskola
1064 Budapest Vörösmarty u. 49-51.

2019.08.26
határozott
2019.08.26 - 2020. 06. 25.
teljes munkaidős

testnevelés órák tartása, egyéb a munkakörhöz
kapcsolódó feladatok vezető által történő megbízás
alapján

felsőfokú
főiskola, egyetem

pályakezdő is lehet
Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
empátia, határozott, megbízható, precíz munkavégzés

büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar
állampolgárság

Előnyt jelentő adatok
Előnyt jelentő végzettségek végzettség
szak/szakirányítás/képesítés biológia / kémia
Előnyt jelentő nyelvtudás
nyelv
nyelvtudás szintje
nyelvtudás mértéke
tapasztalt
Előnyt jelentő tapasztalat
tapasztalat
tapasztalat szintje
Előnyt jelentő ismeret
rendszerismeret
szintje
Előnyt jelentő kompetenciák kompetencia
szintje

Egyéb előny a munkakör betöltéséhez
A jelentkezés adatai
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
megnevezése

Honlapon való publikálás kért dátuma (az NKI-nak
elküldés után legalább 3 munkanappal )
Pályázat benyújtásának
(legkorábban a publikálás
határideje:
napját követő 15 nappal)
Jelentkezés benyújtásának módja
Postai benyújtás esetén ( a rendszerben a Belső-Pesti
Tankerületi Központ címe jelenik meg)
munkatárs neve
E-mail esetén
e-mail cím
Személyesen
A munkáltató kíván-e információt szolgáltatni a pályázók
felé a pályázatról
A tájékoztatást nyújtó neve
A tájékoztatást nyújtó telefonszáma
A pályázat elbírálásának határideje
A pályázat elbírálásának módja, rendje

fényképes szakmai önéletrajz, az álláshely
betöltéséhez szükséges végzettség és szakképzettség
meglétét igazoló okmányok másolata, 90 napnál
nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet
igazolására, valamint annak igazolására, hogy a
közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való
eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti
jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak
pályázattal összefüggő kezeléséhez, motivációs levél
2019. július 5.
meghirdetés után 25 nap
Elektronikus úton Rakó József intézményvezető
részére a vmai@vmai.hu e-mail címen keresztül

Rakó József
vmai@vmai.hu

Rakó József
3127811
2019.08.15
A pályázók személyes meghallgatását követően az
intézményvezető javaslatot tesz a tankerületi
igazgatónak a kinevezésre.

