
 

 

A Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, 

Gimnázium, Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola 

(Fenntartó: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.) 

pályázatot hirdet  

1 fő kollégiumi nevelőtanár munkakör betöltésére 

A munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony, megállapodástól 

függően több részletben (2020.09.hó-2021.08.15) 

 

A foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye:  

Budapest  

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

 
A munkakörhöz tartozó munkaköri leírás alapján: 

 kiegészíti a nevelő-oktató munkát 

 segíti a diákokat a mindennapi tevékenységükben 

 biztosítja a kollégiumi nyugodt körülményeket, segít a beilleszkedésben, tanulásban, 

felügyeli az étkezéseket, betartatja a házirendet 

 kapcsolatot tart a munkatársakkal, szülőkkel 

Illetmény és juttatások: 

 

 az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint 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. 

 

Pályázati feltételek: 

 

 felsőfokú pedagógus végzettség, 

 cselekvőképesség, 

 büntetlen előélet, 

 előny: matematika-fizika tanári végzettség. 



 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, 

 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, 

 a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának 

sokszorosításához. továbbításához (döntésre jogosultakkal való közléséhez), 

 pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a 

pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  2020 szeptemberétől, a megállapodás után 

azonnal. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Felleginé Major Katalin képzési 

asszisztens nyújt, a fellegi.kata@circus.hu email címen. 

 

Állás, munka területe(i): 

 

 Oktatás, Kutatás, Tudomány 

 Tanító, Tanár, Pedagógus 

 Teljes munkaidő 

Szükséges tapasztalat: 

 

 pedagógus munkakörben eltöltött 1-3 év 

 

Munkavégzés helye: 

 

 Budapest 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

 Elektronikus úton Kovács Gábor Dénes igazgató részére az igazgato@biak.hu email 

címen. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

 A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidőt követően 15 napon belül 

kerülnek előzetes elbírálásra. A - pályázati feltételeknek megfelelő és hiánytalan 

pályázati anyagot benyújtott - kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek 

részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. A pályázat 

eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek az elbírálásra előírt napot 

követő 8 napon belül elektronikus úton értesítést kapnak. 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, 

megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog- és/vagy anyagi következmény 

nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt 

semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. 
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