Az Északi Agrárszakképzési Centrum a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
alapján pályázatot hirdet a
Északi ASzC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
szervezeti egységébe

matematika-informatika szakos oktató
munkakör betöltésére
Foglalkoztatás jellege:
A jogviszony időtartama:

teljes munkaidős munkaszerződés
határozott időtartamú, 2023. június 30. napig tartó jogviszony,
három hónap próbaidő kikötésével
A feladatellátás helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
Munkakör betölthetősége: A munkakör legkorábban 2022.09.01. naptól tölthető be
Feladatok feladatkörök leírása:
 A rábízott tanulók nevelése, oktatása.
 A tantárgyfelosztásban meghatározott elméleti, gyakorlati tantárgyak oktatása.
 Az iskolában a programtantervben és szakmai programban előírt törzsanyag átadása,
elsajátításának ellenőrzése.
 Oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen megtervezve
végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét.
 Elektronikus napló vezetése, a tanulók folyamatos értékelése, tanítással kapcsolatos
adminisztratív feladatok végzése.
 Tanórán kívüli tevékenységekben való részvétel, felzárkóztatás, tehetséggondozás.
 Aktív részvétel a munkaközösség és a nevelőtestület munkájában.
A munkakör betöltésének feltételei:
 a közismereti oktatásban oktatott tantárgy oktatójának technikumban egyetemi szintű vagy
mesterfokozatú, a közismereti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel kell
rendelkeznie.
 büntetlen előélet és a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt
 cselekvőképesség
 munkaköri alkalmasság
Munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák:
 önálló, konstruktív, precíz munkavégzés,
 csapatmunkában való hatékony részvétel,
 kiváló szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő és együttműködési képesség,




rendszerszemlélet,
megbízhatóság, terhelhetőség, precizitás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 szakképzés területén az oktatásban szerzett legalább 1-3 éves szakmai gyakorlat
 KRÉTA program használatában való jártasság
Bérezés: A munkabér alapja a hasonló munkakört betöltők átlagbére, valamint a felek közötti
megállapodás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok
másolata.
 Részletes fényképes szakmai önéletrajz.
 Motivációs levél fizetési igény megjelölésével.
 Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló
dokumentum).
 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul az elbírálásban résztvevők által a pályázó
személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához.
A pályázatokat elektronikus formában Ferdinánd
lippai.titkarsag@easzc.hu címre kérjük megküldeni.
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Tárgyban kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: matematika-informatika szakos oktató
Jelentkezési határidő: 2022.augusztus 19.
A pályázati anyag elbírálását követően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes
beszélgetésen vesznek részt. Az alkalmazásról vezetői egyeztetést követően a centrum
főigazgatója dönt.

