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Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet

gyermekpszichiáter 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi
szony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fő utca 42. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
gyermekpszichiátriai tevékenység, gyermekneurológiai szűrővizsgálatok végzése, kon
zultáció, szakvéleményírás 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  egyetem, szakvizsga (befejezett vagy folyamatban lévő), 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  pszichoterápiás képzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  szakmai önéletrajz, diplomamásolat, erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szep
tember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Lászlóné nyújt  
a 0623/523700as telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Érd Megyei Jogú Város Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Fő utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4236/11, valamint a munkakör 
megnevezését: Gyermekpszichiáter. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 15. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Oktatási és Kulturális Közlöny
•  www.erd.hu
•  www.kozigallas.gov.hu 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.epszerd.hu honlapon sze
rezhet. 

Szakképző iskolai felvétel
A Kós Károly Szakképző Iskola felvételt hirdet a 2011–2012es tanévre, nappali tagozatra
a következő szakmákra: 
16 évet betöltött, 8 osztályos végzettséggel rendelkező fiataloknak:
• élelmiszer és vegyiárueladó
• karosszérialakatos
• központifűtés és csőhálózatszerelő
16 évet betöltött, 10 osztályos végzettséggel rendelkező fiataloknak:
• irodai asszisztens
• villanyszerelő
• festő, mázoló és tapétázó
• szakács
• cukrász
• pincér
Minden szakmánk 2 éves, amely alatt a tanulószerződéssel rendelkező diákok ösztöndíjat, 
munkaruhát és étkezési hozzájárulást kapnak a gyakorlati helyen.
A képzés ideje alatt a tanuló családi pótlékra jogosult.
Jelentkezési határidő: 2011. június 23.
9–10 osztályos bizonyítvánnyal és szakképzettséggel rendelkező, maximum 20 
éves fiatalok számára felvételt hirdetünk:
• a fiatal felnőttek érettségire felkészítő nappali tagozatára
Érettségivel rendelkező, maximum 20 éves fiataloknak:
• ruhaipari technikus
• autószerelő
Jelentkezési határidő: 2011. július 18.
A képzéseket csak megfelelő számú jelentkező esetén indítjuk.

Információ és jelentkezési lap kérhető:  
Kós Károly Szakképző Iskola, 2030 Érd, Ercsi út 8.

Telefon: 0623/365531, 365501
Email: kos.erd@hawk.hu
Honlap: www.koserd.hu

„Parkoló”
Nyári szabadidős program
Június 20tól augusztus 26ig

Kedd 10–16 óráig: –  kreatív kézműves programok, személyes találkozók 
érdekes hivatást végző emberekkel, ismerkedés népi 
mesterségekkel, mesteremberekkel

Csütörtök 9–16 óráig:  – kirándulások Érd és környékén
            – beszélgetések Érd neves embereivel
Péntek 16–19 óráig:  – sportnap
 – vetélkedők
 – beszélgetéssel egybekötött filmvetítés

Záró programunk augusztus 26-án közös bográcsozás,
melyre mindenkit szeretettel várunk.

Érdeklődni lehet: Szociális Gondozó Központ Családsegítő Szolgálat, Érd, Emma u. 8.  
Telefon: 23/ 366105                                        

Álláshirdetés
A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/Aalapján állást hirdet

informatika–történelem szakos tanár 
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: 2030 
Érd, Gárdonyi Géza u. 1/B. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az informati
ka–történelem tantárgyak tanítása általános iskolai és gimnáziumi tagozaton
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók
Munkakör betöltésének feltételei: egyetemi szakirányú végzettség, büntetlen elő
élet. A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
oklevelek másolata, erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2011. augusz
tus 22én tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné dr. Gáti Gabriella igaz
gató nyújt a 23/365140es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•  postai úton, a pályázat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza út 1/B)
• elektronikus úton gardonyi.erd@hawk.hu email címre.
Az elbírálás módja: az igazgatóval való személyes találkozás után írásban történő 
értesítés a döntésről.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 1. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.erd.hu, www.kozigallas.gov.hu   

Álláshirdetés
A Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény 20/Aalapján állást hirdet

olasznyelv-tanár 
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő. A munkavégzés helye: 2030 Érd, 
Gárdonyi Géza u. 1/B. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az olasz nyelv 
tanítása gimnáziumi tagozaton. Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. tv. ren
delkezései az irányadók.
Munkakör betöltésének feltételei: felsőfokú szakirányú végzettség, büntetlen elő
élet. A pályázat benyújtásának feltételei: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló 
oklevelek másolata, erkölcsi bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpont-
ja: a munkakör legkorábban 2011. augusztus 22én tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 24. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt Marosánné dr. Gáti Gabriella igaz
gató nyújt a 23/365140es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
•  postai úton, a pályázat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium címére történő 

megküldésével (2030 Érd, Gárdonyi Géza út 1/B)
• elektronikus úton gardonyi.erd@hawk.hu email címre.
Az elbírálás módja: az igazgatóval való személyes találkozás után írásban történő 
értesítés a döntésről. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 1. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.erd.hu, www.kozigallas.gov.hu 

A Vörösmarty Mihály Gimnázium – Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

fizika–matematika szakos középiskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi
szony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Széchenyi tér 1. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással 
járó lényeges feladatok: iskoláskorúak oktatása, érettségire való felkészítése 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány
adók. Pályázati feltételek: egyetem, fizika–matematika szak. A pályázat részeként 
benyújtandó iratok, igazolások: végzettséget igazoló oklevél másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. 
augusztus 17. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 
2011. június 21. 
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea 
részére a kallayandrea@freemail.hu Email címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 23. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.erd.hu – 2011. június 9.

információk


