Pécsi Szakképzési Centrum
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Pécsi Szakképzési Centrum
Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma
gépész szakmai elméleti tantárgyakat oktató tanár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Baranya megye, 7622 Pécs, 48-as tér 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata, hogy felkészítse a diákokat a gépészeti alapismeretek emelt, és középszintű
érettségire, továbbá a gépgyártás-technológiai technikusi szakmai vizsgákra. További feladata
a tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés, felzárkóztató, korrepetáló foglalkozások
tartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:






Főiskola, Gépész mérnök-tanár,
szakmai gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
Alap szintű Informatikai rendszerismeret,
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Egyetem, gépész-mérnöktanár végzettség,
 Pedagógus munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 Felhasználói szintű Programozási ismeretek,



Hegesztési (különböző eljárásokban) valamint CNC forgácsolási ismeretekben
való jártasság

Német vagy angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű
nyelvtudás
Elvárt kompetenciák:


Kiváló szintű csapatmunka, kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:





szakmai önéletrajz
képzettséget, végzettséget igazoló oklevél másolatok
erkölcsi bizonyítvány
arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Amrein György és Novák Istvánné
nyújt, a 0672/ 513- 265 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Szakképzési Centrum címére történő
megküldésével (7622 Pécs, 48-as tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot: PSZC/3110-93-3/2016 , valamint a
munkakör megnevezését: gépész szakmai elméleti tantárgyakat oktató tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 29.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zipernowsky.hu honlapon
szerezhet.

