
 A Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Óvoda 

                            
a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 42. § alapján 

pályázatot hirdet 

 

tanító angol specializációval 

munkakör betöltésére. 

A jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű munkaviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye,3525 Miskolc, Pallós utca 1. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Alsó tagozatos tanulók oktatása, nevelése, délutáni foglalkozások vezetése. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 
(VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók. 

Amit kínálunk: 
pedagógus bértábla szerinti bérezés,  
kis létszámú osztályokban tanítás, a tehetséggondozásra figyelemmel, 
nyugodt, családias környezet, jó nevelőtestületi közösség, 
pedagógusi munkát elismerő jutalmazási rendszer, cafeteria, 
változatos, és önálló munkavégzési lehetőség, 
modern, jól felszerelt iskola. 

Amit elvárunk: 
magas szintű önálló és csapatmunka, logikai gondolkodás, 
tiszteletteljes kommunikáció, 
felelősségtudat, kiegyensúlyozottság, 
gyermekekkel és munkatársakkal való együttműködési készség, 
felsőfokú tanítói végzettség, 
pedagógiai és hitéleti elveinkhez való lojalitás. Előnyt jelent a református vallás gyakorlása. 

 

 



Pályázati feltételek: 

• főiskola, tanító, angol specializáció 

• magyar állampolgárság 

• büntetlen előélet 

• cselekvőképesség 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• jó kommunikációs készség, kooperatív tanulási technikák ismerete, digitális írástudás. 

• alapfokú számítógépkezelői ismeret 

• református vallás gyakorlása. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint 
annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya 
alatt, és vele szemben nem állnak fenn a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 44/A. § (1)-(2) bekezdésben foglalt olyan kizáró okok, amelyek a munkaviszony 
létesítését nem teszi lehetővé 

• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 22. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 18. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Elektronikus úton a jokaisuli@jokai-miskolc.edu.hu és a golya.zoltan@refjokai.hu címekre. 
 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázókat az intézmény vezetője hallgatja meg. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 19. 
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