
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Nádasdy Tamás Közgazdasági, 

Informatikai, Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  

 

informatika szakos tanár  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Vas megye, 9735 Csepreg, Rákóczi Ferenc utca 13-15.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Informatika ágazati képzésben és szakképzésben szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak 

oktatása. Elsősorban programozás (Scratch, Java, C#), adatbázis kezelés, stb.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Egyetem, informatika szakos középiskolai tanár/vagy 

mérnökinformatikus/programozó végzettség,  

         magyar állampolgárság  

         cselekvőképesség  

         büntetlen előélet  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         programozásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



         szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, 

nap megjelölésével)  

         végzettségeket igazoló dokumentumok másolata  

         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet 

igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan 

foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony 

létesítését nem teszi lehetővé  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 22. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dorner Kornél nyújt, a +3620/2645125 

-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum címére 

történő megküldésével (9735 Csepreg, Rákóczi Ferenc utca 13-15. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

SZMSZC/399/2017 , valamint a munkakör megnevezését: informatika szakos 

tanár .  

         Elektronikus úton Dorner Kornél részére a csepreg@ntszki.hu E-mail címen 

keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 3.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szmszc.hu honlapon szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 12.  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 

munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel.  
 


