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Felhívás
A Bolyai János Általános Iskola német nyelvi lektort keres részmunkaidős munkavégzésre

 2011. szeptember 1-től a magyar-német kéttannyelvű osztályainak tanításához.  

Feltétel:
•   német anyanyelv
•   gyermekcentrikusság  

A foglalkoztatás jellege:
•   megbízási szerződéssel, heti 4 órában    

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•   A magyar-német kéttannyelvű osztályok német nyelv szeretetének megalapozása.   

Előnyt jelent korábbam megszerzett német nyelvi lektori tapasztalat   

Jelentkezés: Bolyai János Általános Iskola, 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32.  
Baranyi Teréz igazgató 06-23-524-185, baranyi@hawk.hu

A Szociális Gondozó Központ Érd a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

Időseket Ellátó Központ - Szociális étkeztetés

szociális segítő 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, . 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A szociálisan rászorult személyek részére biztosított 
étkezéssel kapcsolatos ügyintézés, valamint adminisztrációs feladatok elvégzése. Személyes segítséget nyújt a házi segítségnyújtást igény-
be vevők részére intézményi gépkocsival történő bevásárlásban. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, szociális asszisztens, szociális szakgondozó, szociális gondozó,- szervező, szociális gondozó, szociális gondozó 

és ápoló, 
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okirat, tiszta erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 5. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362-es telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 14. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2011 , valamint a munkakör megnevezését: szociális segítő. 
•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail címen keresztül 
•  Személyesen: Kristonné Tarnóczi Tímea és Grátzer Mihályné, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. . 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 12. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Érd Honlap - 2011. július 11.

A Szivárvány Óvoda, 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet

gyógypedagógiai asszisztens
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: 50 % os részmunkaidő 
A munkavégzés helye: Tusculanum Tagóvoda, 2030 Érd, László tér 1. 
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Gyógypedagógiai asszisztensi feladatok ellátása az autizmus spektrumzavarral küzdő 
gyermekek nevelésében
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 
rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek: Emelt szintű gyógypedagógiai végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
•  végzettséget igazoló okirat másolata
•  önéletrajz
•  erkölcsi bizonyítvány
•  a munkakör betöltése, a besorolás szempontjából figyelembe vehető továbbképzéseket, egyéb végzettségeket igazoló okiratok máso-

lata
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 29. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 19.
A pályázat benyújtásának módja:
•   Postai úton, a pályázatnak a Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.) A borítékon fel kell tüntetni: 

gyógypedagógiai asszisztens pályázat
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 25. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:   www.erd.hu,   www.kozigallas.gov.hu

A Szivárvány Óvoda, 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8. a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A § alapján
pályázatot hirdet

dajka
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Szivárvány Óvoda – 2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.
A munkakörhöz tartozó tényleges feladatok: Dajkai feladatok a 3 – 7 éves korú gyermekek tekintetében, valamint takarítási felada-
tok ellátása 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 
rendelkezései az irányadók
Pályázati feltételek: Dajkaképző végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
•  végzettséget igazoló okirat másolata
•  önéletrajz
•  erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. augusztus 29. napjától tölthető be
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 19.
A pályázat benyújtásának módja:
•   Postai úton, a pályázatnak a Szivárvány Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Hegesztő utca 2-8.) A borítékon fel kell tüntetni: 

dajka pályázat
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 25. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
•   www.erd.hu
•   www.kozigallas.gov.hu

információk


