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Pályázati kiírás  

 

A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium spanyol-bármilyen szakos 

nyelvtanárt keres, egyetemi végzettségűek előnyben. 

Jogviszony időtartama: határozatlan, munkaidő: teljes. 

Munkavégzés helye: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, 4400 
Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. 

Munkakörébe tartozó lényeges feladatok megjelölése: spanyol nyelvórák ellátása a 
nyelvi előkészítő évfolyamon, valamint a spanyol oktatása haladó szintű és második 
nyelvi csoportokban. 

Pályázati feltétel: spanyol-bármilyen szakos egyetemi végzettség, spanyol 
nyelvtanári végzettség. 

Előny: egyetemi szintű diploma, szakmai gyakorlat. 

A pályázat kiírásával kapcsolatosan a tájékoztatást nyújtó személy neve, 
telefonszáma: Huszárné Kádár Ibolya intézményvezető; 30/452-7713. 

A munkakör betöltője kedvezményesen veheti igénybe a Tiszavasvári úti kollégium 
épületében található garzonlakásunkat.  

A pályázati kiírás részletes feltételei, határideje a www.kozigallas.gov.hu honlapon 
találhatóak.  

A pályázat kiírója a KLIK Nyíregyházi Tankerülete. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. 
augusztus 27. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 22.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 26. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz  

 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen 
előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott 
nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás vagy büntetőeljárás hatálya 
alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé  
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 az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, 
szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati 
anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)  

 nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak 
pályázattal összefüggő kezeléséhez  

A pályázatok benyújtásának módja:  

Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyházi 
Tankerülete címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1. ). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
KLIK/153/10706-3/201 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő spanyol szakos 
tanár.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázatot írásban, postai úton, 2 azonos szövegű és mellékletű példányban (1 
példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Nyíregyházi 
Tankerület címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT – Nyíregyházi Zrínyi Ilona 
Gimnázium és Kollégium 1 fő spanyol szakos tanár munkakörre".  

 

 


