Magyar Táncművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Táncművészeti Egyetem

gyermekfelügyelő
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Budapest, 1145 Budapest, Columbus utca 87-89.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A növendékek (10-19 évesek) felügyelete, alkalmankénti kísérése, szóbeli és írásbeli
kapcsolattartás a pedagógusokkal, szülőkkel, diákotthonnal, külső partnerekkel,
elsősegélynyújtás, egyéb alkalmi segítségnyújtás az oktatás és a fellépések kapcsán,
kapcsolattartás az Operaházzal a gyerekszereplők próbái és fellépései tárgyában, az
oktatással és a növendékek szakmai gyakorlatával összefüggő egyéb feladatokban
való közreműködés (alkalmanként esti vagy hétvégi elfoglaltsággal is).
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•
•
•

Középiskola/gimnázium,
Alapfokú angol nyelvtudás,
Cselekvőképesség, büntetlen előélet,

•

Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Pedagógiai asszisztensi vagy gyermek- és ifjúsági felügyelő szakképesítés,
• Középfokú angol nyelvtudás
• 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•
•
•
•
•
•

Szakmai önéletrajz,
Bérigény megjelölése,
Iskolai végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata,
Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a
bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati
anyagba betekinthetnek, annak tartalmát megismerhetik,
Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az Egyetem a saját adatbázisában 6
hónapig megőrizheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Péter nyújt, a +36-1800-9469 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Kovács Péter részére a allaspalyazat@mte.eu E-mail címen
keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)
és
az
Egyetem
szabályzataiban,
különösen
az
MTE
Foglalkoztatási
Követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi
előírások és az MTE szabályzatai szerint történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•

www.mte.eu - 2018. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Magyar Táncművészeti Egyetem fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati
felhívást az elbírálás határideje előtt visszavonja, a pályáztatási folyamatot

megszakítsa, illetve a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiválasztási eljárás
lefolytatása (az állásinterjúra történő behívás, az elbírálás, a visszaértesítés) az
Egyetem humánerőforrás-gazdálkodási lehetőségeit figyelembe véve, folyamatosan
történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mte.eu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 7.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás

