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Több mint 350 érdeklõdõt foga-
dott a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ november 30-án, 
a lapunkban is meghirdetett 
állásbörzén. Tizenegy cég vett 
részt a rendezvényen, amelyek 
Érdrõl és környékérõl érkeztek. 
Mindenféle munkatársat keres-
tek, a legkülönbözõbb szakte-
rületekre. Az egyik munkáltató 
megváltozott munkaképességû 

embereket keresett, a másik 
pénzügyi igazgatót, de nagy 
volt az érdeklõdés ott is, ahol 
csõszerelõt, hegesztõt vagy 
szerelõket kívántak alkalmazni. 
A fiataloknak, akik fõleg a Kós 
Károly Szakképzõ Iskolából 
érkeztek, diákmunkákat aján-
lottak. 

A rendezvény ideje alatt a 
trénerek segítséget nyújtottak 

a munkavállalóknak az önélet-
rajzírásban, internetes álláske-
resésben, illetve próba-állásin-
terjúkat is tartottak.

A résztvevõk különbözõ 
elõadásokat is meghallgat-
hattak a vállalkozásokról, az 
adózásról és az internetes 
álláskeresésrõl. Akik önéletraj-
zot hoztak magukkal, azok azt 
rögtön át is adhatták a cégek, a 
munkaadók képviselõinek.

A mûvelõdési ház a programot 
a Pest Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja Érdi 
Kirendeltségével együtt szer-

vezte. A börzén megjelent 
munkatársak hasznos infor-
mációkkal segítették a munkát 
keresõket. 

Az állásbörzén az érdeklõdõk 
bõvebb felvilágosítást kap-
tak a mûvelõdési központ-
ban 2012 tavaszán induló 
VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 
címû tanfolyamról is.

A nagy sikerû rendezvény 
nem utoljára fogadta az 
érdeklõdõket, ugyanis foly-
tatódik. Jövõre ismét lesz 
állásbörze a mûvelõdési köz-
pontban!

ÉRD AZ ELÉRHETÕ FELNÕTTKÉPZÉSÉRT
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Szepes Gyula  
Művelődési Központ
2030 Érd, Alsó u. 9.

Állásbörze munkavállalóknak és munkaadóknak
Nem mindennapi rendezvénynek adott otthont a 
Szepes Gyula Mûvelõdési Központ: ezúttal az idelá-
togatók munkavállalókat keresõ munkaadókkal talál-
kozhattak, emellett pedig praktikus tanácsokat és 
gyakorlati módszereket kaphattak – álláskereséshez, 
illetve vállalkozás indításához – a személyes konzul-
tációk során. 

Próbainterjúk is készültek

A középiskolások a diákmunka felõl érdeklõdtek
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Volt, aki életrajzzal érkezett

Szakértõk elõadásait hallgathatták meg az érdeklõdõk

Meghívó

a Tusculanum – Postástelep 
Településrészi Önkormányzat

(4. és 7. választókerület)

2011. december 12-én (hétfõn) 
18.00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Gárdonyi Géza Általános Iskola

(2030 Érd,  
Gárdonyi Géza u. 1/B)

Meghívó

a Dombos – Fenyves Parkvárosi 
Településrészi Önkormányzat

(9. és 12. választókerület)

2011. december 13-án (kedden) 
17.00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel Általános Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Meghívó

a Parkvárosi Településrészi 
Önkormányzat

(10. és 11. választókerület)

2011. december 14-én (szerdán) 
18.00 órakor kezdõdõ ülésére

Az ülés helye:
Teleki Sámuel Általános Iskola
(2030 Érd, Törökbálinti u. 1.)

Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj  
2012. évi elosztásáról

Az oktatási és művelődési bizottság a 114/2011. (XI. 24.) OMB számú határozatával 
döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj keretösszegének az 
elosztásáról. 

A pályázati felhívásra 95 hallgató nyújtotta be az A típusú, 16 tanuló a B típusú pályá-
zatát. Az oktatási és művelődési bizottság a 2012. évben 71 pályázót támogat 2000–3000 
Ft/hó összeggel. A támogatást kiegészítheti Pest megye önkormányzata, illetve kiegészíti 
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. 

A Humán Iroda minden pályázót írásban értesít a pályázat eredményéről.
A támogatott pályázókat a Wekerle Sándor Alapkezelő tájékoztatja az ösztöndíj 

végleges összegéről.
 Humán Iroda

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

pályázatot hirdet

német nyelv szakos középiskolai tanár 
munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2012. 06. 30-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 17 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Iskoláskorúak németnyelv-oktatása és középszintű érettségire felkészítés. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
„Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irány-
adók. 
Pályázati feltételek:   
•   Egyetem, német nyelv szak 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél másolata 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2012. január 16. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 16. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Elektronikus úton Molnárné Kállay Andrea részére a kallayandrea@freemail.hu e-mail 

címen keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 5. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vorosmarty-erd.sulinet.hu 
honlapon szerezhet. 

információk


