A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma
Gimnáziuma és Kollégiuma igazgatója
pályázatot hirdet
kollégiumi nevelő (lány részleg)
beosztásának ellátására.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony.
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4002 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. (főépület), 4002 Debrecen, Zsálya köz
4. (kollégium)
Leírás:
Kollégiumi nevelői (csoportvezetői) feladatok ellátása, nappali és éjszakai ügyelet vállalása a
munkaköri leírás valamint a vonatkozó jogszabályok alapján. Részletes feladatait a munkaköri
leírás tartalmazza.
Munkabér:
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 42.§-nak megfelelően, megegyezés szerint és
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.
Pályázati feltételek:
- a szakképző intézményben oktatói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú
végzettséggel rendelkezik,
- felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők
felsorolásával,
- az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló
okmányok másolata,
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó által írt motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának
sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő
kezeléséhez, továbbításhoz.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021 augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filep Miklós igazgató nyújt, a +3652/518-690-es telefonszámon, illetve a filep.miklos@balashazy.unideb.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton és/vagy elektronikus formátumban.
Postai úton:
A pályázatot és mellékleteit zárt borítékban 1 eredeti példányban kérjük a Debreceni Egyetem
Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma címére megküldeni (4002
Debrecen, Mezőgazdász utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
Elektronikus úton:
Az intézmény címére a titkarsag@balashazy.unideb.hu e-mail címen keresztül. Az elektronikus
formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat pdf
formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.
Pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 12.
A pályázati kiírás közzétételének helyei:
- Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja,
- Debreceni Egyetem honlapja,
- Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és
Kollégiuma honlapja,
- helyben szokásos módon.
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

