Északi Agrárszakképzési Centrum
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Északi Agrárszakképzési Centrum
iskolapszichológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 12/2020 (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 105.- 106.§ban foglalt feladatok ellátása az Északi Agrárszakképzési Centrum Szakképző Intézményeinek
telephelyein
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

Egyetem, pszichológus oklevél,
B kategóriás jogosítvány,
a jelölt büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás
hatálya alatt
munkaköri alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hasonló munkakörben szerzett 1-3 év tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•

Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok
benyújtásával,valamint fizetési igény megjelölésével

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 2.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ferdinánd Ágnes nyújt, a 42/433-425
(112) -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Ferdinánd Ágnes főigazgató-helyettes részére a munkaugy@easzc.hu
E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok elbírálását követően az elbírálás alapján értesített pályázók személyes
beszélgetésen vesznek részt az Északi ASzC vezetőségével. Az alkalmazásról vezetői
egyeztetést követően a centrum főigazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató munkavállalói a szakképzésről szóló 2019.évi LXXX.törvény alapján
2020.07.01. naptól a Munka Törvénykönyve hatálya alá kerültek. Ezek alapján a jelenlegi állás
munkaviszonyra vonatkozik. A munkaszerződés 3 hónap próbaidő kikötésével jön létre.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a easzc@easzc.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 17.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató
által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.

