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A Gárdonyi Géza Általános Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján állást hirdet

tánctanár
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (helyettesítés GYES idejére)
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a tánc tantárgy  tanítása felső tagozatos osztályokban
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók
Munkakör betöltésének feltételei: Táncművészeti Főiskolai végzettség, büntetlen előélet
Előnyt jelent: alapfokú művészetoktatási intézményben szerzett gyakorlat.
A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, erkölcsi 
bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2009. augusztus 17-én tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 23. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné Dr. Gáti Gabriella igazgató nyújt  
a 23/365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
–  postai úton, a pályázat Gárdonyi Géza Általános Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi 

Géza u. 1/b)
–  elektronikus úton Marosánné Dr. Gáti Gabriella igazgató részére marosan@hawk.hu e-mail címre.
Az elbírálás módja: az igazgatóval való személyes találkozás után írásban történő értesítés a döntésről
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 27. 

A Gárdonyi Géza Általános Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján állást hirdet

tanító
 munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (helyettesítés GYES idejére)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: alsós napközis nevelői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók
Munkakör betöltésének feltételei: felsőfokú szakirányú végzettség, büntetlen előélet
Előnyt jelent: számítástechnikai tanári végzettség.
A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, erkölcsi 
bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2009. augusztus 17-én tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 23. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné Dr. Gáti Gabriella igazgató nyújt  
a 23/365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
–  postai úton, a pályázat Gárdonyi Géza Általános Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi 

Géza u. 1/b)
–  elektronikus úton Marosánné Dr. Gáti Gabriella igazgató részére marosan@hawk.hu e-mail címre.
Az elbírálás módja: az igazgatóval való személyes találkozás után írásban történő értesítés a döntésről
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 27. 

A Gárdonyi Géza Általános Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A-alapján állást hirdet

tanító
 munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony (helyettesítés GYES idejére)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/b
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: alsós tagozatos nevelői feladatok ellátása
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók
Munkakör betöltésének feltételei: • felsőfokú szakirányú végzettség, • nem szakrendszerű oktatásra 
jogosultság (magyar nyelv és irodalom), • büntetlen előélet
Előnyt jelent: Meixner módszer gyakorlata
A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek másolata, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2009. augusztus 17-én tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 23. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné Dr. Gáti Gabriella igazgató nyújt  
a 23/365-140-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
–  postai úton, a pályázat Gárdonyi Géza Általános Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi 

Géza u. 1/b)
–  elektronikus úton Marosánné Dr. Gáti Gabriella igazgató részére marosan@hawk.hu e-mail címre.
Az elbírálás módja: az igazgatóval való személyes találkozás után írásban történő értesítés a döntésről
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 27. 

információk

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján 

pályázatot hirdet

tanító
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: napközi otthonos tanító
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 19–21.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  délutáni napközi otthonos foglalkoztatás
Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: tanítóképző főiskolai végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázathoz benyújtandó iratok: végzettséget és munkaviszonyt igazoló okiratok.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. augusztus 17. 
A  pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen a korosicsoma@gmail.com címen, vagy postai úton:  
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 19–21., Maitz Ferenc igazgató címére.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 10.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján 

pályázatot hirdet

angolnyelv-tanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2009.augusztus 17-től 2010. június 30-ig.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 óra
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 19–21.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: általános iskolai angolnyelv-oktatás 4–8. évfolyamon.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: főiskolai angolnyelv-tanár, magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázathoz benyújtandó iratok: végzettséget és munkaviszonyt igazoló okiratok.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. augusztus 17. 
A  pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen a korosicsoma@gmail.com címen, vagy postai úton:  
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 19–21., Maitz Ferenc igazgató címére.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 10.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A – alapján 

pályázatot hirdet

matematikatanár
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2009.augusztus 17-től 2010. június 30-ig.
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 óra
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 19–21.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:  általános iskolai matematika oktatás 5–8. évfolyamon.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: főiskolai matematikatanár, magyar állampolgárság, büntetlen előélet
A pályázathoz benyújtandó iratok: végzettséget és munkaviszonyt igazoló okiratok.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2009. augusztus 17. 
A  pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 31.
A pályázatok benyújtásának módja: e-mailen a korosicsoma@gmail.com címen, vagy postai úton:  
a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, 2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 19–21., Maitz Ferenc igazgató címére.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 10.


