
 
 
  

 

Pályázati felhívás alapiskolákkal foglalkozó szakdolgozói munkakör 

betöltésére 
 

 

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) pályázatot hirdet szakdolgozói 

munkakör betöltésére állandó munkaviszonyba. A munkakör alapiskolákkal kapcsolatos 

országos szintű feladatok ellátásából, elemzéséből, szervezésből áll.   

A munkavégzés helye az SZMPSZ komáromi Központi Irodája. A munkába lépés tervezett 

dátuma 2017. május 1. 

 

Feltételek:  

1.) felsőfokú pedagógiai végzettség, 

2.) a hazai magyar közoktatás helyzetének, valamint az SZMPSZ struktúrájának és szakmai 

tevékenységének átfogó ismerete,  

3.) rövid, max. 1,5 oldalnyi szakmai összefoglalás a hazai alapiskolai oktatás aktuális 

helyzetéről, 

4.) szakmai elhivatottság, jó szervezőkészség, számítástechnikai ismeretek (World, Excel, 

Power Point) gyakorlati alkalmazása, jártasság a pályázatok kezelésében, 

5.) a magyar nyelv tökéletes ismerete, a szlovák nyelv társalgási szintű ismerete, 

6.) B típusú vezetői jogosítvány, 

7.) részvétel a szóbeli meghallgatáson.  

 Oktatási intézményben szerzett vezetési gyakorlat előnyt jelent. 

A jelentkezés és a szakmai életrajz írásos vagy elektronikus formában történő leadásának 

határideje 2017. március 31. Postacím: SZMPSZ, 945 01 Komárno, Elektrárenská 2, 

P.O.BOX 49., e-mail cím: szmpsz@szmpsz.sk 

Az érdeklődők előzetes tájékoztatást kérhetnek a 035 7714 755-ös telefonszámon ill. az  

szmpsz@szmpsz.sk e-mail címen. A feltételeket maradéktalanul teljesítő jelentkezők szóbeli 

meghallgatásra kapnak meghívást. A pályázatok elbírálásának végső határideje                

2017. április 21. 
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