
 

 

A Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

villanyszerelő gyakorlati tanárt 

oktató munkakörbe 

keres. 

A munkaviszony időtartama: 

határozatlan          

A munkaidő mértéke: 

részmunkaidő 

Foglalkoztatás jellege: 

a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és a 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről szerinti 

munkavállalói 

A munkavégzés helye: 

Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

(8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.) 

Munkabér és juttatások: 

Megállapodás szerint a vonatkozó jogszabályok alapján. 

A munkakörbe tartozó, feladatok: 

A technikumban/szakképző iskolában a villamosipar és elektronika ágazat szakmai tantárgyainak oktatása, 

egyéb oktatói feladatok ellátása.  

A munkakör betöltéséhez szükséges feltétek: 

 szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozat vagy felsőfokú végzettség és az 

ágazatnak megfelelő szakképzettség (villanyszerelő és/vagy erősáramú elektrotechnikus) 

 iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevel(ek) bemutatása, 

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

 a szakterületen szerzett több éves szakmai tapasztalat. 

Benyújtandó iratok, igazolások: 

 szakmai önéletrajz, 

 motivációs levél, 



 

 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet és 

annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 24. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csótár András, a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi 

Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója nyújt a 06-30/571-2101-es 

telefonszámon. 

A pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium címére (8360 Keszthely, Gagarin u. 2-4.) történő megküldésével. Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  

NSZFH/644/1956-1/2020., valamint  

az oktató munkakör megnevezését: villanyszerelő gyakorlati tanár, 

és 

 Elektronikus úton Csótár András igazgató részére a suli@asboth.sulinet.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A benyújtott dokumentumok alapján az igazgató személyes elbeszélgetésre hívhatja a jelentkezőt, majd 

javaslata alapján a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum főigazgatója dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 18. 
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