
Varga Domokos ÁMK - Kunszentmiklós  

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

pályázatot hirdet 

Varga Domokos Általános Iskola és Alapafokú Művészeti Iskola  

 

zongoratanár - szintetizátor-keyboard  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 7.  

Bács-Kiskun megye, 6088 Apostag, Hunyadi utca 9-11.  

Bács-Kiskun megye, 6323 Dunaegyháza, Mikszáth Kálmán utca 25.  

Bács-Kiskun megye, 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 8.  

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

Szintetizátor - keybord tantárgy oktatása  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, Zongoratanár,  

         Cselekvőképesség  

         Magyar állampolgárság  

         Büntetlen előélet  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         B kategóriás jogosítvány  

         Saját gépjármű  



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         Személyes adatokat tartalmazó önéletrajz  

         Személyi igazolvány és lakcím igazoló másolata  

         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló bizonyítványok másolata  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. augusztus 28.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Honti Rita nyújt, a 0676/351-344 

vagy 0620/483-5543 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Varga Domokos ÁMK - Kunszentmiklós címére 

történő megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Damjanich utca 7. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 234/2013 

, valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár - szintetizátor-keyboard.  

         Elektronikus úton Horváth Tibor részére a vadamk@gmail.com E-mail címen 

keresztül  

         Személyesen: Horváth Tibor, Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós, 

Damjanich utca 7. .  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 29.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.kutyafuluek.hu - 2013. augusztus 12. 

         www.kunszentmiklos.hu - 2013. augusztus 12. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kutyafuluek.hu honlapon 

szerezhet.  
 

Megjegyzés [MB1]:  

Megjegyzés [MB2]:  


