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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

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

Kós Károly Szakképző Iskola

középiskolai igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás 
időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2009.  12. 01.–2014. 07. 31-ig szól.  
A munkavégzés helye: 2030 Érd, Ercsi út 8. A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 54.§-ban megfogalmazottak szerint. Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény  rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
•	 Egyetem,
•	 Szakmai gyakorlat – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
•	 Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
•	 Magyar állampolgárság,
•	 Büntetlen előélet,
•	 Cselekvőképesség,
•	 Közalkalmazotti jogviszony.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  pedagógus szakvizsga vagy közoktatási 
vezető végzettség, illetve a szakképzésben szerzett gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•	 Szakmai önéletrajz,
•	 Az adott iskola pedagógiai programjához kapcsolódó vezetői program,
•	 Fejlesztési elképzelések,
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
•	 iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
•	 	a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2009. 
december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. október 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fáykissné Marillai Zsuzsanna nyújt 
a 06-23/522-375-ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•	 	Postai úton, a pályázatnak az Érd megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatal címére történő megküldésével (2030 Érd, Alsó u. 3.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-34/32/2009., 
valamint a munkakör megnevezését: középiskolai igazgató.

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. november 19.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•	 www.kszk.gov.hu –  2009. szeptember 7.
•	 Oktatási Közlöny 26. szám
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot három példányban 
kell benyújtani. A pályázat címzése: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Humánpolitikai 
Iroda, 2030 Érd, Alsó u. 3.

A Gárdonyi Géza Általános Iskola

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

német nyelvtanár
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogvi-
szony (helyettesítés GYES idejére). Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő. A munka-
végzés helye: 2030 Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B. A munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok: a német nyelv tanítása felső tagozatos osztályokban. Illetmény és juttatások: 
az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók
Munkakör betöltésének feltételei:
• felsőfokú szakirányú végzettség  • büntetlen előélet
A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okle-
velek másolata, erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja: 
azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 25. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné Dr. Gáti Gabriella igazga-
tó 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 út 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 Gárdonyi Géza Általános Iskola

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

rajz szakos tanári
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 rajz tantárgy tanítása felső tagozatos osztályokban. Illetmény 
és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók
Munkakör betöltésének feltételei:
• felsőfokú szakirányú végzettség   • büntetlen előélet
A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
oklevelek másolata, erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. szeptember 25. 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 út 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 Szociális Gondozó Központ

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

pszichológiai tanácsadó
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: 
Gyermekjóléti Központ – Érd, Emma u. 7. A munkakörbe tartozó feladatok:  
a Gyermekjóléti Központ ügyfelei részére pszichológiai tanácsadás. Illetmény 
és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív szerződés rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek:  • Pszichológus, pszichiáter, pszichopedagógus egyetemi 
diploma • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolai végzettséget igazoló okirat, önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető.  A pályázat benyújtásának határideje: 
2009. október 15.
A pályázatok benyújtásának módja:  • Postai úton vagy személyesen, 2030 Érd, 
Edit u. 2. címen • E-mailen, erd.szoc.gond@t-online.hu
A pályázat elbírálásának módja, rendje: meghallgatás utáni döntés 
További felvilágosítást nyújt:  Grátzer Mihályné intézményvezető, telefon: 06-23/374-944 
vagy 06-23/520-362.

A Szociális Gondozó Központ pályázatot 
hirdet bölcsődei ellátásban 1 fő

csecsemő- és 
gyermekgondozó

munkakör betöltésére.

A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős határozatlan. Pályázat 
benyújtásának helye: Érd, Edit 
út 2. Pályázat benyújtásának 
határideje: 2009. szeptember 22-ig 
levélben, személyesen, e-mailban, 
önéletrajz és képzettséget igazoló iratok 
fénymásolatával Grátzer Mihályné 
intézményvezetőnél. Pályázati 
feltétel: középfokú iskolai végzettség, 
csecsemő- és gyermekgondozó, 
csecsemő- és kisgyermeknevelő és 
-gondozó, szakgondozó szakképesítések. 
Egyéb elvárás: erkölcsi bizonyítvány, 1 
éven túli szakmai gyakorlat. Illetmény: 
1992. évi XXXIII. törvény alapján.
Munkakör betölthető: 2009. október 
1-jétől. Felvilágosítást nyújt: Grátzer 
Mihályné, tel.: 06-23-520-362, 
e-mail: erd.szoc.gond@t-online.hu

A Szociális Gondozó Központ pályázatot 
hirdet

szakgondozó, gondozó
munkakör betöltésére

A foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidős határozatlan.  
A munkavégzés helye: Családok 
Átmeneti Otthona  2030 Érd, Nyírfa 
utca 11. Illetmény: 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján. Pályázati 
feltétel: Emelt szintű szakképesítés, 
bölcsődei szakgondozó, csecsemő- 
és kisgyermeknevelő-gondozó, 
gyermek és ifjúsági felügyelő I., 
II., gyógypedagógiai asszisztens, 
mentálhigiénés asszisztens, pedagógiai 
asszisztens. Egyéb elvárás: erkölcsi 
bizonyítvány. Pályázat benyújtása: 
2009. szeptember 22-ig levélben, 
személyesen, e-mailben, önéletrajz 
és képzettséget igazoló iratok 
fénymásolatával Grátzer Mihályné 
intézményvezetőnél. Munkakör 
betölthető azonnal.
Felvilágosítást nyújt: Grátzer 
Mihályné tel:06-23-520-362,  
e-mail:erd.szoc.gond@t-online.hu


