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Debreceni Szakképzési Centrum
A Debreceni Szakképzési Centrum képzési rendszere szerteágazó. Középiskolai oktatás
mellett felnőttoktatást és felnőttképzést is folytat, valamint biztosítja tanulói számára a
kollégiumi elhelyezést. Ahhoz, hogy a továbbiakban is sikeresen biztosítsa a szakképzés
területén kiemelkedő színvonalat, a Debreceni Szakképzési Centrum:
pályázatot hirdet
Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző iskola és Kollégium
Fizika és természetismeret szakos oktató
munkakör betöltésére
Pályázati azonosító: 376-3/2020/DSZCK
A munkaviszony időtartama:


Határozott idejű munkaviszony (2020. 10. 01 – 2021. 06. 30) 3 hónapos próbaidő kikötése
mellett.

Foglalkoztatás jellege:


Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:



Fizika és természetismeret tantárgy tanítása technikumi osztályokban.
Természetismeret tantárgy tanítása szakképző iskolai osztályokban.

Munkabér és juttatások:
A munkabér és juttatások megállapítására a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:


Technikumban egyetemi szintű vagy mesterfokozatú, szakképző iskolában legalább
főiskolai szintű, a közismereti tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettség.

Szakképzésé a jövő!
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Büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok
másolata
részletes szakmai önéletrajz
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló
dokumentum)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: matematika vagy informatikatanári végzettség.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 23.
A pályázatok benyújtásának módja:



elektronikus úton az baross.debrecen@gmail.com e-mail címre
vagy
nyomtatott formában, vagy postai levél formájában a Debreceni SZC Baross Gábor
Technikum, Szakképző iskola és Kollégium címére (Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen,
Budai Ézsaiás u. 8/A). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 376-3/2020/DSZCK, valamint a munkakör megnevezését: fizika és
természetismeret szakos oktató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati anyag elbírálását követően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes
beszélgetésen vesznek részt az intézmény székhelyén. Az alkalmazásról az intézményvezető
véleménye és javaslata alapján a centrum főigazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 24.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:



A DSZC honlapján: www.dszc.hu
Az iskola honlapján: www.dszcbaross.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borbély Zoltán igazgató nyújt az
52/471-798-as vagy 06-70/316-7875-ös telefonszámon.

Szakképzésé a jövő!

