A Mátészalkai Szakképzési Centrum pályázatot hirdet
Mátészalkai Szakképzési Kállay Rudolf Szakképző Iskola intézményben
Szociális munkás végzettségű oktató munkakörének ellátására.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaviszony
A megbízás időtartama: határozatlan idejű
A munkavégzés helye: 4320 Nagykálló Kossuth út 8.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az igazgató irányítása mellett
a szakképző intézményben, Szociális ágazat, szociális ápoló és gondozó szakképzés szakmai
tantárgyainak oktatása és az ezzel összefüggő feladatok ellátása.
Munkabér: A munkabér a felek közötti megállapodáson, illetve a szakképzésről szóló 2019.
évi LXXX. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavállalókra
vonatkozó rendelkezésein alapul.
Pályázati feltételek:
• A pályázó a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 40. § (2) pontjának megfelelően:
A szakképző intézmény alkalmazottja munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll.
Valamint ugyanezen törvény 40. § (1) és (2) pontjában leírtaknak megfelelően:
(1) A szakképző intézményben alkalmazott az lehet, aki a) cselekvőképes, b) büntetlen előéletű
és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és c) rendelkezik
a Kormány rendeletében előírt végzettséggel és szakképzettséggel, illetve gyakorlattal.
(2) Azt a tényt, hogy az alkalmazott vagy a szakképző intézményben alkalmazni kívánt
személy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételnek megfelel, a tevékenység
megkezdését megelőzően, illetve a tevékenységének gyakorlása alatt hatósági bizonyítvánnyal
igazolja.
Valamint a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
134. § ide vonatkozó pontjának megfelelően:
(1) A közismereti oktatásban oktatott tantárgy oktatójának a) technikumban egyetemi szintű
vagy mesterfokozatú, b) szakképző iskolában legalább főiskolai szintű, a közismereti
tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel kell rendelkeznie.
(2) Az ágazati alapoktatásban és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a szakirányú
oktatásban oktatott tantárgy oktatójának a) technikumban szakmai tanárképzésben szerzett
mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel, b)
szakképző iskolában az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel
vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. (3)
A gyakorlati ismereteket oktató személynek legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak
megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie.
A 135.§ (1) pontjának megfelelően:
Az oktató – a szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak
szerint – a tanévre vetített munkaidőkerete nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött
munkaidő) az igazgató által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, amelybe bele
kell számítani a) a kötött munkaidő hetven százalékában, osztályfőnök esetében hatvanöt
százalékában elrendelhető kötelező foglalkozások, b) a kötelező foglalkozásnak nem minősülő,

a szakmai oktatással összefüggő egyéb feladatok időtartamát. A munkaidő fennmaradó
részében az oktató munkaideje beosztását vagy felhasználását önmaga határozza meg.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, dokumentumok:
• Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó,
nap megjelölésével),
• Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét
igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
• A pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör
megnevezésével),
• 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 legkorábban 2020. 08. 24. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péter István igazgató úr nyújt
06-42/263-435, vagy a 06 30 4150789 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot kérjük elektronikus formában a nagykalloi@kallayszaki.hu e-mail címre
megküldeni.
Vagy személyesen, postai úton a 4320 Nagykálló Kossuth út 8. címre.
Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat,
igazolásokat pdf. formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.
Pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 10.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
• szakképzési centrum honlapja
• szakképző intézmény honlapja
• helyben szokásos módon
A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.

