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Nyíregyházi Egyetem 

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

az alábbi pályázati kiírást teszi közzé: 
 

Nyíregyházi Egyetem, Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

testnevelés-bármely szakos gimnáziumi tanár (1 fő) 

munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 
 

A munkavégzés helye: 

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. 

A kinevezendő tanár feladatai: 

 a végzettségének és szakképzettségének megfelelő tantárgyak tanítása általános- és középiskolában,   

 a munkaköréből adódó adminisztrációs feladatok ellátása. 

A pályázat feltételei: 

 testnevelés-bármely szakos egyetemi szintű vagy mesterfokozatú tanári végzettség,  

 gyógytestnevelés szakképzettség és szakvizsga megléte,vagy megkezdett, szakvizsgát nyújtó képzésen való 

részvétel, 

 büntetlen előélet, cselekvőképesség. 
 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról az irányadó.  
 

Pályázathoz csatolandó dokumentumok: 

 Önéletrajz fényképpel, motivációs levél. 

 Végzettséget igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolata. 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

 Nyilatkozat az álláshirdetésre jelentkező hozzájárulásáról, hogy a beadott anyagát, személyes adatait a 

vonatkozó jogszabályok és a gyakorló iskola hatályos SzMSz-e szerint erre jogosult személyek, testületek 
megismerhetik illetve, hogy az anyagában foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul. 

 Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a beadott dokumentumok 

visszaküldhetőek. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal betölthető. 

 

Pályázat beérkezési határideje: 2017. február 22. 
 

Az álláshirdetéssel kapcsolatosan további információt Dr. Komáromi István nyújt a 42/599-415-ös telefonszámon. 
 

Pályázat benyújtásának módja: 

 Írásban, lezárt borítékban a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

igazgatójának címezve kell benyújtani (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.). A borítékon kérjük feltüntetni 
az azonosító számot: HP/51-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: gimnáziumi tanár (testnevelés-

bármely). 
 

Pályázat elbírálási határideje: 2017. február 28. 

 

Az álláshirdetés közzétételének helye, ideje: www.nye.hu, www.eotvos.nye.hu, www.kozigallas.gov.hu 2017. 

február 7.  
 

Nyíregyháza, 2017. február 2. 
 

Dr. Komáromi István 

igazgató 

http://www.nye.hu/
http://www.eotvos.nye.hu/

