
A Bolyai János Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
általános iskolai német nyelvtanár 
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Erzsébet utca 24–32. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: magyar–német két tanítási nyelvű alsó tagozatos osztályok 
tanítása és felső tagozaton a német nyelvórák ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, német-bármely szak, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Főiskola, ének szak, 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Teréz nyújt, a 06-23/-524-185 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Bolyai János Általános Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Erzsébet utca 24–32. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-6-448 , valamint a munkakör megnevezését: általános 
iskolai német nyelv tanár. 

vagy
•  Elektronikus úton Baranyi Teréz részére a baranyi@hawk.hu e-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 19. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  www.erd.hu - 2011. július 25.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bolyai-erd.sulinet.hu honlapon szerezhet. 

A Bolyai János Általános Iskola a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
általános iskolai ének tanár 
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 11 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Erzsébet utca 24–32. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ének tantárgy tanítása felső tagozaton és az iskolai énekkar 
vezetése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Főiskola, ének-bármely szak, 
•  magyar állampolgárság, büntetlen előélet, orvosi alkalmasság 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  önéletrajz, bizonyítványmásolat, erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. szeptember 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyi Teréz nyújt, a 06-23/524-185 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Bolyai János Általános Iskola címére történő megküldésével (2030 Érd, Erzsébet utca 24–32. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-6-447 , valamint a munkakör megnevezését: általános 
iskolai ének tanár  vagy

•  Elektronikus úton Baranyi Teréz részére a baranyi@hawk.hu e-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 19. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  www.erd.hu – 2011. július 20.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bolyai-erd.sulinet.hu honlapon szerezhet. 

A Szociális Gondozó Központ Érd  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet
Pöttöm Sziget Bölcsőde
kisgyermeknevelő 
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Aradi utca 7. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: bölcsődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyermekek szakszerű 
gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  Középiskola/gimnázium, érettségi és csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgon-

dozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ), csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ), 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú képesítés, Felsőfokú csecsemő és gyermeknevelő, -gondozó képesítés, 
Elvárt kompetenciák: 
•  Kreatív, nyitott személyiség, kezdeményező készség, bölcsődei módszerek magas szintű ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okirat 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt, a 06-23/374-944, 06-23/520-362-es telefon-
számon.
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: 5/2011 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő. 
•  Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu e-mail címen keresztül 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfogadni, 
melyek hiánytalanul kerülnek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt feltételeknek teljes mértékben megfelel. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
•  Érd Honlap – 2011. június 20.

Beiratkozás esti gimnáziumba 
a 2011/2012-es tanévre

Szerezzen érettségit  

rövid idő alatt!
Jelentkezni lehet a Budakalászi 

Gimnázium 
Érdi Tagiskolájába érettségit adó 

esti képzésre 
a 2011/2012-es tanévre 

Érd, Erzsébet utca 24–32. szám 
alatt (Bolyai Ált. Iskola) 

a következő időpontokban:

2011. augusztus 9-én  
16 és 19 óra között,

valamint  
augusztus 22-től mindennap  

(péntek kivételével) 
délután 16 és 19 óra között.

Érdeklődés: 
Fábián Gyulánál helyben, 

vagy  
a 06-30/222-4628-as telefonon

Meglévő bizonyítványait  
hozza magával!

Érdi Újság 19XXI. évfolyam, 2011. július 28. információk


