
Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete

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

pályázatot hirdet

Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete 
 

oktató-nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 173.

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

A letartóztatott vagy javítóintézeti nevelésre ítélt ellátottak foglalkoztatása, ezen belül
különösen osztályozó vizsgákra történő felkészítése egyénileg vagy kis létszámú
csoportban. Munkakörét elsősorban délelőtt folyamán látja el. Pályakezdők
jelentkezését is szívesen fogadjuk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

•         Főiskola, pedagógus végzettség ,
•         Javítóintézeti és/vagy gyermekvédelmi feladatellátásban szerzett szakmai

tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         büntetlen előélet, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésének való
megfelelés



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola, magyar és/vagy matematika szakos tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai önéletrajz
•         Nyilatkozat, amely szerint a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul

•         Nyilatkozat, amely szerint hozzájárul a több-lépcsős többféle módszert
alkalmazó kiválasztási eljárásban való részvételhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Magyari Katalin
igazgatóhelyettes nyújt, a +3652486327 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni

Javítóintézete címére történő megküldésével (4032 DEBRECEN, Böszörményi
út 173. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 90122-H/562/2022. , valamint a munkakör megnevezését:
oktató-nevelő.

•         Elektronikus úton dr. Magyari Katalin igazgatóhelyettes részére a
dbjavito@dji.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.dji.hu - 2022. február 21.

 
 

Nyomtatás


