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KeletPesti Tankerületi Központ 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

Budapest XVII. Kerületi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 

 

 

1 fő részmunkaidős fuvolatanár (határozott idejű)  

1 fő részmunkaidős jazz-szaxofon tanár (határozott idejű)  

1 fő részmunkaidős brácsatanár (határozatlan idejű)  

1 fő részmunkaidős klarinéttanár (határozatlan idejű)  

1 fő teljes munkaidős zongoratanár (határozatlan idejű)  

1 fő részmunkaidős balett tanár (határozatlan idejű)  

                                                                 munkakör betöltésére. 

A munkavégzés helye: 

- Budapest, 1173 Pesti út 80. 

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

- szaktanári feladatok ellátása 

Illetmény és juttatások: 

- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. 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 

rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- Főiskola, szakiránynak megfelelő tanári végzettség, 

- büntetlen előélet és cselekvőképesség 

- 4 hónap próbaidő 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét 

igazoló okiratok másolata 

- részletes szakmai önéletrajz 

- sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum) 
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A munkakör betölthetőségének időpontja: 

- A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2017. augusztus 28-tól betölthető. 

- A pályázat benyújtásának határideje: A megjelenéstől számított 30 nap 

- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóváriné Perémi Orsolya 

intézményvezető nyújt, a +36/1/2574809 es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- Elektronikus úton Tóváriné Perémi Orsolya intézményvezető részére az 

info@bartokami17.hu email címen keresztül 

és 

- Elektronikus úton Bóz Csiri  tanügyigazgatási referens részére a 

csiri.boz@kk.gov.hu oldalon keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

- A pályázatot mindkét megadott email címre egyidejűleg kérjük megküldeni. Az email 

tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „Pályázat: Bartók AMI –

…………….. tanár ”. A pályázati anyag elbírálását követően a pályázók személyes 

beszélgetésen vesznek részt az iskolában. Az intézményvezető véleménye és javaslata 

alapján a tankerületi igazgató dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje:  

- 2017. július 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- A Budapest XVII. Kerületi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola honlapján 

(http://www.bartokami17.hu/)  2017. május 29. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

- A Budapest XVII. Kerületi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola honlapján 

(http://www.bartokami17.hu/) 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a  

- http://kk.gov.hu honlapon szerezhet. 

 

 

 

Tóváriné Prémi Orsolya sk. 

Intézményvezető 

 


