A Miskolci Egyetem
a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet
Foglalkoztatási Követelményrendszer 10-11. §§ alapján
pályázatot hirdet
a Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikumba
matematika (-kémia, -fizika) szakos oktatói
munkakör betöltésére.

A pályázat iktatószáma: JBO/624/2021.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 23.
A munkavégzés helye: Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum, 3529
Miskolc Szigethy Mihály út 8.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az oktató alapvető feladata a tanuló oktatása, a közismereti kerettantervekben meghatározott
törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése.
A jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, az intézményvezető irányítása
mellett a matematika (kémia, fizika) tantárgyak oktatása, felzárkóztatás, korrepetálás és
tehetséggondozás.
Javadalmazás és juttatások:
A javadalmazás és a juttatások megállapítására a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény,
valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók,
egyéni béralku alapján.
Pályázati feltételek:
- matematika (- kémia, fizika) szakos középiskolai tanár végzettség,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség.
Amit kínálunk:
- piacképes bérezés,
- vonzó munkakörülmények,
- munkavégzés a szakképzés területén nagy múlttal rendelkező, jó nevű iskolában,
- lehetőség innovációra, fejlődésre.
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A pályázatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
 kísérőlevél (motivációs levél) a Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi
Technikum Igazgatójához címezve (hivatkozva a pályázat iktatószámára) a bérigény
megjelölésével,
 részletes, dátummal ellátott, aláírt szakmai önéletrajz,
 végzettséget igazoló okiratok másolata,
 adatkezelési nyilatkozat (Dokumentumtár 35. sorszámú nyomtatvány),
 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (amennyiben nem áll
rendelkezésre, kérjük az igénylésről kiállított ajánlott feladóvevény vagy az elektronikus
visszaigazolás másolatának csatolását).
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 25.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk:
 A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyiné Jászfalvi Marianna
intézményvezető nyújt, a +36 20/458-1748 telefonszámon.
 A pályázat benyújtható
• elektronikus úton a mail@ferenczi.hu e-mail címen keresztül,
• személyesen a 3529 Miskolc Szigethy Mihály út 8. címen,
• postai úton a 3529 Miskolc Szigethy Mihály út 8. címre megküldve. Kérjük a
borítékon feltüntetni az azonosító számot: NSZFH/ valamint a munkakör
megnevezését: matematika (- kémia, fizika) szakos oktató.
 A pályázat személyes leadása esetén kérjük, tájékozódjon a Miskolci Egyetemen hatályban
lévő járványügyi megelőző protokollról.
A pályázattal kapcsolatos információk:
 A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 10.
 A Dokumentumtár elérhetősége: https://www.uni-miskolcíműhu/dokumentumtar.
 A pályázati kiírás közzétételének helye:
• http://www.uni-miskolcíműhu/allas-palyazatok,
• https://ferenczi.hu
 A pályázati kiírás közzétételének ideje: 2021. június 4.
 Az álláspályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató elérhetősége: http://www.uni


miskolcíműhu/files/9722/Adatkezelési%20tájékoztató%2020Álláspályázat%20és%20Önéletrajznyilvántartás.pdf.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon
szerezhet.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati kiírás visszavonására, illetve arra, hogy az
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
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