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Szombathelyi Tankerületi Központ
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Szentgotthárd és Térsége Iskola Takács Jenő AMI

Iskolatitkár
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény feladatellátásával összefüggő adminisztrációs teendők ellátása. Iratkezelés, iktatás, ügyviteli feladatok ellátása,
tanulókkal és pedagógusokkal kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartások vezetése, elektronikus adatbázisok kezelése, postai ügyek
intézése, az iskolavezetés és a pedagógusok munkájának segítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•
•

Középiskola/gimnázium,
Középfokú képesítés,
büntetlen előélet
cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
közgazdasági, ügyviteli vagy gazdasági informatikus végzettség,
•
hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•
ECDL
•
Korábbi zeneiskolai tanulmányok
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Iskolai végzettséget igazoló dokumentáció
Fényképes önéletrajz
nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:
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A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 23.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sebestyénné Németh Eszter nyújt, a 06-30-309-71-41 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•
Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd,
Deák Ferenc utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
TK/168/00572-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolatitkár.
•
Személyesen: Sebestyénné Németh Eszter, Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Deák Ferenc utca 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 27.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére
megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vissza

Nyomtatás
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