Pályázati felhívása
biológia szakos pedagógus állás betöltésére

A pályázatot meghirdető szervezet: Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
1118 Budapest, Hegyalja út 62.
Meghirdetett munkahely: óraadó/részmunkaidős biológia- szakos pedagógusállás
Feladatok: Autista, figyelem és magatartászavarral küzdő felső tagozatos tanulók életkornak,
tantárgynak megfelelő foglalkoztatása, tanítása, szocializálása és nevelése a NAT és az iskolai
Pedagógiai program és helyi tanterv követelményei szerint. Kiemelt az alapkészségek
sokoldalú fejlesztése, a kötelesség– és feladattudat kialakítása, a kulturált szokások
elsajátíttatása.
Képesítési és egyéb feltételek
 felsőfokú szakirányú végzettség,
 erkölcsi bizonyítvány
 gyógypedagógiai iskolában szerzett - legalább 1-3 év - szakmai tapasztalat,
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 magyar állampolgárság,
Előnyt jelent:
 földrajz vagy testnevelés vagy kémia vagy rajz szakpárosítás
Mit kínálunk
 befogadó, kreatív, alkotó környezet
 jogszabályi előírásoknak megfelelő fizetés (Juttatások, illetmény, pótlék: a KJT
figyelembe vételével, arányosan)
 jogviszony időtartama: munkaszerződés szerint.
Pályázathoz csatolni kell:
 részletes, szakmai önéletrajz
 diploma másolat(ok)
 erkölcsi bizonyítvány (igazolás)
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
 postai úton: Alapítvány a Vadaskert Iskoláért, Peti Sándor elnök
1119. Budapest, Rátz László u. 3-7. vagy
 e-mail-en az alábbi e-mail címre: vadaskertiskola@gmail.com
 Kérjük a borítékon/tárgyban tüntesse fel: „pedagógus állás pályázat”
Budapest, 2017. május 31.

Pályázati felhívása
kémia szakos pedagógus állás betöltésére

A pályázatot meghirdető szervezet: Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
1118 Budapest, Hegyalja út 62.
Meghirdetett munkahely: óraadó/részmunkaidős kémia - szakos pedagógusállás
Feladatok: Autista, figyelem és magatartászavarral küzdő felső tagozatos tanulók életkornak,
tantárgynak megfelelő foglalkoztatása, tanítása, szocializálása és nevelése a NAT és az iskolai
Pedagógiai program és helyi tanterv követelményei szerint. Kiemelt az alapkészségek
sokoldalú fejlesztése, a kötelesség– és feladattudat kialakítása, a kulturált szokások
elsajátíttatása.
Képesítési és egyéb feltételek
 felsőfokú szakirányú végzettség,
 erkölcsi bizonyítvány
 gyógypedagógiai iskolában szerzett - legalább 1-3 év - szakmai tapasztalat,
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 magyar állampolgárság,
Előnyt jelent:
 földrajz vagy biológia vagy testnevelés vagy rajz szakpárosítás
Mit kínálunk
 befogadó, kreatív, alkotó környezet
 jogszabályi előírásoknak megfelelő fizetés (Juttatások, illetmény, pótlék: a KJT
figyelembe vételével, arányosan)
 jogviszony időtartama: munkaszerződés szerint.
Pályázathoz csatolni kell:
 részletes, szakmai önéletrajz
 diploma másolat(ok)
 erkölcsi bizonyítvány (igazolás)
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
 postai úton: Alapítvány a Vadaskert Iskoláért, Peti Sándor elnök
1119. Budapest, Rátz László u. 3-7. vagy
 e-mail-en az alábbi e-mail címre: vadaskertiskola@gmail.com
 Kérjük a borítékon/tárgyban tüntesse fel: „pedagógus állás pályázat”
Budapest, 2017. május 31.

Pályázati felhívása

testnevelés szakos pedagógus állás betöltésére
A pályázatot meghirdető szervezet: Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
1118 Budapest, Hegyalja út 62.
Meghirdetett munkahely: óraadó/részmunkaidős testnevelés - szakos pedagógusállás
Feladatok: Autista, figyelem és magatartászavarral küzdő felső tagozatos tanulók életkornak,
tantárgynak megfelelő foglalkoztatása, tanítása, szocializálása és nevelése a NAT és az iskolai
Pedagógiai program és helyi tanterv követelményei szerint. Kiemelt az alapkészségek
sokoldalú fejlesztése, a kötelesség– és feladattudat kialakítása, a kulturált szokások
elsajátíttatása.
Képesítési és egyéb feltételek
 felsőfokú szakirányú végzettség,
 erkölcsi bizonyítvány
 gyógypedagógiai iskolában szerzett - legalább 1-3 év - szakmai tapasztalat,
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 magyar állampolgárság,
Előnyt jelent:
 gyógy-testnevelői végzettség
 földrajz vagy biológia vagy kémia vagy rajz szakpárosítás
Mit kínálunk
 befogadó, kreatív, alkotó környezet
 jogszabályi előírásoknak megfelelő fizetés (Juttatások, illetmény, pótlék: a KJT
figyelembe vételével, arányosan)
 jogviszony időtartama: munkaszerződés szerint.
Pályázathoz csatolni kell:
 részletes, szakmai önéletrajz
 diploma másolat(ok)
 erkölcsi bizonyítvány (igazolás)
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
 postai úton: Alapítvány Vadaskert Iskoláért, Peti Sándor elnök
1119. Budapest, Rátz László u. 3-7. vagy
 e-mail-en az alábbi e-mail címre: vadaskertiskola@gmail.com
 Kérjük a borítékon/tárgyban tüntesse fel: „pedagógus állás pályázat”
Budapest, 2017. május 31.

Pályázati felhívása
rajz szakos pedagógus állás betöltésére

A pályázatot meghirdető szervezet: Alapítvány a Vadaskert Iskoláért
1118 Budapest, Hegyalja út 62.
Meghirdetett munkahely: óraadó/részmunkaidős rajz - szakos pedagógusállás
Feladatok: Autista, figyelem és magatartászavarral küzdő felső tagozatos tanulók életkornak,
tantárgynak megfelelő foglalkoztatása, tanítása, szocializálása és nevelése a NAT és az iskolai
Pedagógiai program és helyi tanterv követelményei szerint. Kiemelt az alapkészségek
sokoldalú fejlesztése, a kötelesség– és feladattudat kialakítása, a kulturált szokások
elsajátíttatása.
Képesítési és egyéb feltételek
 felsőfokú szakirányú végzettség,
 erkölcsi bizonyítvány
 gyógypedagógiai iskolában szerzett - legalább 1-3 év - szakmai tapasztalat,
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 magyar állampolgárság,
Előnyt jelent:
 földrajz vagy biológia vagy kémia vagy testnevelés szakpárosítás
Mit kínálunk
 befogadó, kreatív, alkotó környezet
 jogszabályi előírásoknak megfelelő fizetés (Juttatások, illetmény, pótlék: a KJT
figyelembe vételével, arányosan)
 jogviszony időtartama: munkaszerződés szerint.
Pályázathoz csatolni kell:
 részletes, szakmai önéletrajz
 diploma másolat(ok)
 erkölcsi bizonyítvány (igazolás)
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 15.
A pályázatok benyújtásának módja:
 postai úton: Alapítvány a Vadaskert Iskoláért, Peti Sándor elnök
1119. Budapest, Rátz László u. 3-7. vagy
 e-mail-en az alábbi e-mail címre: vadaskertiskola@gmail.com
 Kérjük a borítékon/tárgyban tüntesse fel: „pedagógus állás pályázat”
Budapest, 2017. május 31.

