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A betöltendő átlás megnevezése: sordonka szakos tanár
Jocviszonv tínusa: hatétrozatlan ideiű közalkalmazotti i osviszonv
Pályánati feltételek: -Főiskola, gordonka szakos tanér vagy művész

-magy aí ál lampo l gárság
-bi.intetlen előélet
-cselekvőkéoessés

A pá|yánat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:

-szakmai őnéIetraj7
-végzettséget, szakképzettséget igazolő
dokumentümok másolata
-90 napnál nem régebbi erkölcsi bízonyítvány,
valamint annak igazoIása, hogy a páIyéaő nem
áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalm azotti jogltiszony létesítését
nem teszi lehetővé
-nyilatko zat arról, ho gy a pály énő ho zzáj érul a
személyes adatainak a pályazattal összeftiggő
kezeléséhez
-nyilatkozat arról, ho gy a páLy aző hozzájárul a
tellespályánatiarryagánaksokszorosításéútoz,
harmadik személlvel közléséhez

Bérezés: Az illetmény megáIlapítása és ajuttatásokra a

,,Közalkalm azottal j o gá|lásáról szőlő" I 992. évi
X)O0IL törvény rendelkezéseí az iránvadók

A munkakör betöltésének kezdő
időnontia:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1

napiától tölthető be.

A oáN ázat benvúitásának határidei e: 2018. iúlius 20.

Á pá|y ázati kiírással kapcsolatos további
információ. elérhetősés:

Sebestyénné Németh Esáer tagintézmény -
vezető.06301309-714I

A pály ázatok benyúj tásának módj a : Postai úton, a palyazatnaka Szombathelyi
Tankerületi Központ címére történő
megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth
Lajos utca 11.). Kérjük a borítékon feltiintetni a
p áIy ánati adatb áz;isb an szereplő azono sító
számot: TK/l 68/03 493-212018, valamint a
munkakör megnevezését: gordonka szakos tanár.

A, ná|v ánat elbírálásának határidei e : 2018. auzusztus 3.

A kitöltött rirlapot a következő email címre kérjük visszaküldeni:
info@mzmsz.hu
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Nyilatkozat

Alulírott, Sebestyénné Németh Eszter ágintéarlény-vezetőa szövegben szereplő adatok pontosságáért, és

közzptételéért teljes egészében felelősséget vállalok.

(Amennyiben az álláshirdetés megjelent a közieallas.hu oldalon is, a link közzétételének beszurása).

https: l kozigallas. gov.hrr/pages/j obviewer.aspx?ID=tj 3 j6tfu a3

Dátum: Szentgotthárd, 20 1 8. július 2.
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A kitöltött űrlapot a következő email címre kérjük visszaküldeni:
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