A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
gépészmérnök mérnöktanárt
keres oktató munkakörbe
a Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikumába.
Foglalkoztatás jellege: határozatlan idejű, teljes munkaidős, munkavállalói jogviszony.
A munkavégzés helye: Zalaegerszegi
(8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 27.)
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Jogállás, munkabér és juttatások:
Megállapodás szerint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a szakképzésről szóló 2019.
évi LXXX. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján.
Ellátandó feladatok:
Gépészeti elméleti és/vagy gyakorlati tantárgyak oktatása a gépgyártástechnológiai technikus,
gépésztechnikus, mechatronikai technikus, hegesztő, ipari gépész, gépi és CNC forgácsoló, épület- és
szerkezetlakatos képzésekben. Versenyekre való felkészítés, szakkörök megtartása.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozat, vagy felsőfokú végzettség és a gépészet ágazatnak
megfelelő szakképzettség:


gépészmérnök, mechatronikai mérnök, mérnöktanár felsőfokú végzettség,



előnyt jelent az egyetemi szintű végzettség, illetve ipari környezetben és/vagy szakirányú oktatói
munkakörben szerzett legalább 2 éves tapasztalat.

Benyújtandó iratok, igazolások:

 szakmai önéletrajz,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevel(ek) bemutatása.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. február 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Makár Barnabás igazgató nyújt a +3630 426 3715-ös
telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Makár Barnabás, a Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikum igazgatója
részére makar.barnabas@ganzszki.hu e-mail címen keresztül.
Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
NSZFH/644/3450-1/2020, valamint a munkakör megnevezését: „gépészmérnök mérnöktanár”.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott dokumentumok alapján az igazgató személyes elbeszélgetésre hívhatja a jelentkezőt, majd
javaslata alapján a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 12.
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