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Debreceni Szakképzési Centrum
A Debreceni Szakképzési Centrum képzési rendszere szerteágazó. A középfokú oktatás
mellett a felnőttek oktatását is megszervezi, valamint felnőttképzést folytat, továbbá
biztosítja tanulói számára a kollégiumi elhelyezést. Ahhoz, hogy a továbbiakban is
sikeresen biztosítsa a kiemelkedő színvonalat, a Debreceni Szakképzési Centrum:
pályázatot hirdet
Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum

Szakmai tantárgyat oktató
villamosmérnök
munkakör betöltésére
Pályázati azonosító: NSZFH/610/000650-7/2021
A munkaviszony időtartama:


Határozatlan idejű munkaviszony 3 hónapos próbaidő kikötése mellett

Foglalkoztatás jellege:


Teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, Debrecen (4029), Víztorony u. 3.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:







A rábízott tanulók nevelése, oktatása.
A tantárgyfelosztásban meghatározott elméleti, gyakorlati tantárgyak oktatása.
Az iskolában a programtervben és szakmai programban előírt törzsanyag átadása,
elsajátításának ellenőrzése.
Oktatómunkáját éves és tanórai szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerűen
megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét.
Elektronikus napló vezetése, a tanulók folyamatos értékelése, tanítással kapcsolatos
adminisztratív feladatok végzése.
Tanórán kívüli tevékenységekben való részvétel, tehetséggondozás.

Munkabér és juttatások:
A munkabér megállapításának alapja a Szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint
a felek közötti megállapodás.

Szakképzésé a jövő!
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Pályázati feltételek:


Szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozat vagy felsőfokú végzettség és az ágazatnak
megfelelő szakképzettség.



Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:




Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok
másolata.
Részletes szakmai önéletrajz.
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését
igazoló dokumentum).

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör elbírálás után azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: Az álláshely betöltéséig folyamatos.
A pályázatok benyújtásának módja:


elektronikus úton a brassai@brassai.hu e-mail címre
vagy



nyomtatott formában vagy postai levél formájában Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki
Technikum címére (Hajdú-Bihar megye, 4025 Debrecen, Víztorony u. 3. szám). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
NSZFH/610/000650-7/2021, valamint a munkakör megnevezését: Villamosmérnök
(mérnöktanár).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati anyag elbírálását követően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes
beszélgetésen vesznek részt az intézmény székhelyén. Az alkalmazásról az intézményvezető
véleménye és javaslata alapján a centrum főigazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: Az álláshely betöltéséig folyamatos.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:



A DSZC honlapján: www.dszc.hu
Az iskola honlapján: www.dszcbrassai.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demeterné Orosz Erzsébet igazgató
nyújt az 52/411-885-ös telefonszámon.

Szakképzésé a jövő!

