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Az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján 
pályázatot hirdet

logopédus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, gyes végéig tartó időszak
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Szakirányú főiskolai végzettség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyít-
vány, diplomamásolat. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. szeptember 7. nap-
jától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 1. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42. )  
Intézményvezető: Nagy Éva. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 7. 

Az Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. – alapján 
pályázatot hirdet

pszichológus 

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, gyes végéig tartó időszak
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Szakirányú egyetemi végzettség. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyít-
vány, diplomamásolat. 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. szeptember 7. nap-
jától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 1. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42.). 
Intézményvezető: Nagy Éva.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 7. 

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján   
pályázatot hirdet:

takarítói állás

munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejű – 3 hónap próbaidővel.
Foglalkozás jellege: délutáni takarítói állás (14.00–22.00 óráig).
Illetmény: a Kjt szerint.
Pályázati feltétel: 8 általános iskolai végzettség, erkölcsi bizonyítvány.
A pályázathoz benyújtandó iratok: végzettséget és munkaviszonyt igazoló okiratok.
Munkakör betöltésének időpontja: 2009. szeptember 1.
Pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 15.
Pályázat benyújtásának módja: e-mailen a kcs_gazdvez@freemail.hu  címen vagy postai úton: 
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 19–21., Hámori Piroska gazda-
sági vezető címére.
Pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 25.
Érdeklődni lehet még : 06-20/596-8807 mobilszámon.

A Kós Károly Szakképző Iskola

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján pályázatot hirdet

gépész műszaki  tanár vagy szakoktató
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Ercsi út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Szakmai előké-
szítő, szakmai orientációs tárgyak tanítása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: Főiskola, gépész.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. szeptember 1. nap-
jától tölthető be.
A  pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 14.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola 
címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi út 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2009, valamint a munkakör megnevezését: Gépész 
műszaki tanár vagy szakoktató.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal honlapja.

A Kós Károly Szakképző Iskola

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján pályázatot hirdet

matematika–fizika szakos középiskolai tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Ercsi út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: matematika és 
fizika tantárgyak tanítása szakiskolában és szakközépiskolában.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: Egyetem, matematika–fizika szak,  végzettséget igazoló okiratok másolata, 
önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány másolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. szeptember 1. nap-
jától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 14.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola 
címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi út 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2009, valamint a munkakör megnevezését: 
Matematika–fizika szakos középiskolai tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal honlapja.

A Kós Károly Szakképző Iskola

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján pályázatot hirdet

magyar–történelem  szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Ercsi út 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Magyar nyelv 
és irodalom, valamint történelem tantárgyak tanítása szakiskolában.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: Főiskola, magyar–történelem szak.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2009. szeptember 1. nap-
jától tölthető be.
A  pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 14.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kós Károly Szakképző Iskola 
címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi út 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító számot: 19/2009, valamint a munkakör megnevezését: 
Magyar–történelem szakos tanár.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal honlapja.

információk


