Baranya Megyei Szakképzési Centrum
pályázatot hirdet
Baranya megyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikumba
Informatika szakos oktatói
munkakör betöltésére.
A munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

Baranya Megyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki
Technikum
Baranya megye, 7622 Pécs, 48-as tér 2.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Elsődleges feladata, hogy felkészítse a
diákokat az emelt, ill. középszintű érettségi vizsgára informatikából, illetve a szakmai
vizsgára. A tantárgyak tanítása mellett feladata még a tehetséggondozás, versenyekre
való felkészítés, felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások tartása.
Illetmény és juttatások:
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. tv. értelmében, a szakképző intézmény
alkalmazottja a munkaszerződésében meghatározott mértékű munkabérre jogosult.
Pályázati feltételek:










Főiskola: informatika szakos mérnök-tanár tanár
Szakmai tapasztalat – nem szükséges
Programozási ismeretek
o JAVA
o Python
Hardver és szoftver ismeret
o MS Windows 7, MS Windows 10
o MS Office
o Linux alapismeretek
o IT Essentials: PC Hardware and Software ismereteket lefedő tudás
Professzionális szintű Hálózatismeret
o CCNA R&S: Introduction to Networks ismereteket lefedő tudás
o CCNA R&S: Routing and Switching Essentials ismereteket lefedő tudás
o CCNA R&S: Scaling Networks ismereteket lefedő tudás
o CCNA R&S: Connecting Networks ismereteket lefedő tudás
o Cisco Packet Tracer ismereteket lefedő tudás
Büntetlen előélet, cselekvőképesség
Szakmai önéletrajz, képzettséget, végzettséget igazoló okiratok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:





Egyetem: informatika szakos középiskolai tanár
Min. 1-3 év pedagógus szakmai tapasztalat
Angol nyelvből alapfokú, C típusú nyelvismeret
Cisco Hálózati Akadémiai végzettség

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű csapatmunka, szakmai tudás, kommunikációs és pedagógiai készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


szakmai önéletrajz,



motivációs levél,



végzettséget igazoló okiratok másolata,



alkalmazás esetén erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előéletű, nem áll
közügyektől eltiltás hatálya alatt és mely foglalkozástól vagy
tevékenységtől áll eltiltás hatálya alatt) 30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány,



bérigény megjelöléséről szóló melléklet,



nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához,



nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a
pályázattal összefüggő kezeléséhez.



arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálást követően azonnal
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatosan
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Amrein György igazgató, ill.
Naszári László igazgatóhelyettes nyújt a 72/513-260-as telefonszámon, valamint a
zkmsz@zipernowsky.hu e-mail címen kaphat.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Baranya Megyei SZC Zipernowsky Károly
Műszaki Technikum- Pécs címére történő megküldésével (7622 Pécs, 48as tér 2. ).
 Személyesen
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézmény vezetése a beérkezett pályázatokat elbírálja. A pályázati feltételeknek
leginkább megfelelő személy, személyek kiválasztása után, a Baranya Megyei Pécsi
Szakképzési Centrum Főigazgatójával történő egyeztetés után kerül sor a végleges
döntésre.
A pályázat elbírálásának határideje: folyamatosan
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy
az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

