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270/2020.
A Miskolci Egyházmegye Oktatási- és Nevelésügyi Osztálya munkatársat keres

oktatási ügyintéző
munkakör betöltésére, heti 40 órás munkaidőre.
A munkajogviszony időtartama:
1 évre, határozott időre szóló alkalmazás, amely hosszabbítható, véglegesíthető.
Pályázati feltételek:
pedagógus végzettség, pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
cselekvőképesség, büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való
eltiltás hatálya alatt.
A munkakör betöltéséhez lelkipásztori ajánlás szükséges.
A munkakörhöz tartozó fontosabb feladatok:
a köznevelési intézmények működésével kapcsolatos fenntartói teendők ellátásában szakmai
feladatok végzése, tanügyigazgatási dokumentumok ellenőrzése, intézmények ellenőrzésében,
értékelésében, látogatásában való részvétel, állami támogatások igénybevételével kapcsolatos
eljárás lebonyolítása.
A munkakör betöltéséhez előnyt jelent:
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, pénzügyi-számviteli
ismeretek.
Illetmény és juttatások: a munkavállaló alkalmazására, illetménye és a juttatások megállapítására a
Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Az intézményvezető munkáltatója: a Miskolci Egyházmegye, képviseli Papp Zoltán oktatási
referens. A munkáltatói jogkör gyakorlója: Papp Zoltán oktatási referens.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 25.
A jelentkezéshez a csatolandó dokumentumok:
szakmai önéletrajz, motivációs levél, a végzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata,
személyes nyilatkozat legalább 5 éves szakmai gyakorlat meglétéről, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a jelentkező hozzájárul benyújtott dokumentumainak
az elbírálásban résztvevők részéről történő megismeréséhez, kezeléséhez.
Felvételi elbeszélgetés: személyes egyeztetés alapján.
Az állás betölthető: megbeszélés szerint.
A jelentkezés módja:
 elektronikus úton: oktatas@mi.gorogkatolikus.hu e-mail címen keresztül,
 postai úton, személyesen: Miskolci Egyházmegye, 3526 Miskolc, Szeles utca 59.
További információ: személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken kérhető:
 telefonon: +36 (46) 500– 266;
 e-mailben: oktatas@mi.gorogkatolikus.hu .
Miskolc, 2020. június 16.
Papp Zoltán
oktatási referens

