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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

SZIGETSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETI KÖZPONT

Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Kémia-bármely szakos tanár
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Szakos tanári munkakörbe sorolt feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi 
erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Dömsöd

Álláshirdető szervezet bemutatása: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

2344 Dömsöd, Széchenyi utca 9.

A pályázat benyújtásának módja: Ácsné Jaksa Szilvia intézményvezető részére a

titkarsag@domsodiskola.hu e-mail címre.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): Igény esetén szolgálati lakás biztosított. A pályázatot kiíró fenntartja magának 
a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze vagy megszakítsa, vagy eredménytelennek 
nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem 
érvényesíthet.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:
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- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, m.n.s., kémia-bármely 
szakos tanár

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló 
dokumentumok másolati példányai.

- 90 napnál nem régebbi hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására 
valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya 
alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

- A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak 
kezeléséhez a pályázat elbírálási eljárásának lefolytatásáig, illetve sikeres pályázat esetén 
a közalkalmazotti jogviszony létrejöttéig.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.14. 00:00

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.19. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.domsodiskola.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.03.20.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


