
Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum 

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

pályázatot hirdet 

Szombathelyi Műszaki SZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  

 

Gépi forgácsoló szakoktató 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Vas megye, 9700 Szombathely, Petőfi S. utca 1. 

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

Gépi forgácsolási feladatok gyakorlati oktatása, szakmai vizsgára való felkészítése 

szakközépiskolai, szakgimnáziumi tanulók esetében. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

         Középfokú képesítés, gépi forgácsoló/fémforgácsoló szakképesítés, 

         szakmában eltöltött, hasonló területen szerzett gyakorlat, - Legalább 5 

év feletti szakmai tapasztalat, 

         magyar állampolgárság 

         cselekvőképesség 

         büntetlen előélet 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



         Főiskola, gépész mérnök, 

         Gépi forgácsolás területen, CNC gépkezelésben szerzett - 1 év alatti 

szakmai tapasztalat, 

         szakoktatói munkakörben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat, 

         Szakirányban szerzett technikusi végzettség 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         végzettségeket igazoló dokumentumok másolata 

         szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével 

év, hó, nap megjelölésével) 

         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 14. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 8. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szentgyörgyvári Róbert 

főigazgató nyújt, a +206167227 -os telefonszámon. 

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

Centrum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Akacs 

Mihály utca 8-10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMSZC/480/2017 , valamint a 

munkakör megnevezését: Gépi forgácsoló szakoktató. 

         Elektronikus úton Szentgyörgyvári Róbert főigazgató részére a 

szentgyorgyvari@szmszc.hu E-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 9. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.szmszc.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkáltató fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati felhívásban rögzítetteken 

változtasson, indokolt esetben a pályázati eljárást visszavonja. 

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

szerezhet. 


