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A Széchenyi Általános Iskola, Érd

a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A alapján
pályázatot hirdet

könyvtár szakos tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: Határozott idejű, 2 évig 
tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Részmunkaidő, heti 15 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Diósdi út 95–101. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Könyvtár és könyvtár 
vezetése 
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra 
a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola, 
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: rajz, informatika, magyar szak 
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2009. szeptember 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Leszák 
Ferenc nyújt, a 06-70/317-1378-as 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Leszák Ferenc 
részére a szechisk@gmail.com e-mail 
címen keresztül 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: munkaközösség, 
iskolavezetés 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2009. szeptember 3. 
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje:  
www.szechenyi-erd.co.cc 
– 2009. augusztus 14.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.szechenyi-
erd.co.cc honlapon szerezhet. 

A Széchenyi Általános Iskola, Érd

a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A alapján
pályázatot hirdet

 
rajz szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű, 2 évig 
tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Részmunkaidő, heti 12 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Diósdi út 95–101. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: rajz oktatása, művészeti 
szakkör 
Illetmény és juttatások: Az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola
A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: Érden és közelben lakás 
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal 
betölthető. 
A pályázat benyújtásának 
határideje: 2009. szeptember 3. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Leszák 
Ferenc nyújt a 06-70/317-1378-as 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának 
módja: Elektronikus úton Leszák 
Ferenc részére a szechisk@gmail.
com e-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának 
határideje: 2009. szeptember 3. 

A Széchenyi Általános Iskola Érd 
                        

a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A alapján 
pályázatot hirdet

 
informatikatanár 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozott idejű, 2 évig 
tartó közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, 
heti 12 órás. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Diósdi út 95–101. 
A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: Informatika oktatása felső 
tagozatban 
Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek: főiskola
A munkakör betölthetőségének 
időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. szeptember 4. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Leszák 
Ferenc nyújt, a 06-70/317-1378-as 
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:  
Elektronikus úton Leszák Ferenc 
részére a szechisk@gmail.com e-mail 
címen keresztül 
A pályázat elbírálásának 
módja, rendje: Munkaközösség, 
iskolavezetőség 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2009. szeptember 7. 
A pályázati kiírás további 
közzétételének helye, ideje:   
www.szechenyi-erd.co.cc 
 – 2009. augusztus 14.
A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.
szechenyi-erd.co.cc honlapon 
szerezhet. 

A Kincses Óvoda – Fácán Tagóvoda Érd, Fácán köz 3.  
     a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján 

pályázatot hirdet

óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 3. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodás gyermekek 
nevelése, fejlesztése nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a szülőkkel és a 
kollegákkal. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus, felhasználói szintű ECDL, érvényes erkölcsi bizonyítvány, 
fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Fejlesztő pedagógus 
Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű gyermekszeretet, kapcsolattartás szülőkkel
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Érvényes erkölcsi bizonyítvány, szakmai 
önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 1. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta óvodavezető nyújt a 
06-23/365-968-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 271/2009, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus, 
vagy Elektronikus úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu e-mail címen 
keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Óvodavezető és tagóvoda-vezető döntése alapján. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 2. 

 
A Kincses Óvoda – Fácán Tagóvoda Érd, Fácán köz 3.  

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

óvodapedagógus munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 32 órás. A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, 
Béke tér 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő kapcsolattartás a 
szülőkkel és a kollegákkal. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Főiskola, óvodapedagógus, óvodapedagógus – 1 év alatti szakmai tapasztalat, 
felhasználói szintű ECDL, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Fejlesztő pedagógus
Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű gyermekszeretet, kapcsolattartás szülőkkel
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes 
szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 1. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénásiné Mészáros Márta nyújt, a 06-23/365-968-
as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő 
megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosítószámot: 272./2009., valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus, vagy elektronikus 
úton Szénásiné Mészáros Márta részére a kincsesovi@citromail.hu E-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Óvodavezető és a tagóvoda-vezető döntése alapján. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. szeptember 2. 


