Tanári/oktatói állás
A 2022 szeptemberében induló Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium
(BIT) 2022. januári munkakezdéssel tanári állásokat hirdet új intézményébe.
Jövendőbeli kollégáink részt vesznek a iskola szervezeti, nevelési-oktatási
kultúrájának kialakításában.
A BIT egy zöldmezős beruházással létrejövő, új iskola, amely Biatorbágy és környékének
középiskolai igényeit hivatott kiszolgálni. A 2,5 hektáron elhelyezkedő, több mint 11.000
négyzetméter alapterületű, megjelenésében és felszereltségében is XXI. századi épület modern
környezetet fog biztosítani a tanulóknak és tanároknak egyaránt.
A kivitelezés 2022 decemberében fejeződik be, de tekintettel a helyben felmért igényekre, a
fenntartó fontosnak tartja, hogy az első osztályok már 2022 szeptemberében elindulhassanak.
Így, mindössze egy félévre, 2022 szeptemberétől a frissen felújításra kerülő bicskei Vajda János
Technikum épülete fog otthont adni induló osztályainknak, ezt követően a BIT beköltözik az új,
biatorbágyi épületbe. Az iskoláról további információkat itt olvashat.
Az Ökumenikus Segélyszervezet ezért már 2022. januári kezdéssel tanárokat keres, akik
a 2021/22 tanév második félévében az előkészületi munkákban szakértőként
vesznek részt (akár másodállásban), majd a 2022/23-as tanévben tanárai lesznek az új
intézménynek.
Munkakör
Az alábbi tantárgyak, tantárgyi területek ellátására várjuk a tanári jelentkezéseket:
- magyar nyelv és irodalom
- történelem
- matematika
- angol nyelv
- természettudomány
- informatika
- közgazdaság
Főbb feladatok:
2022. január-2022. augusztus között:
 2022/23-as tanév előkészítése
 Az új iskola pedagógiai kultúrájának kialakítása
 Közös képzéseken való részvétel
2022. szeptemberétől:
 Tanári, szaktanári és osztályfőnöki feladatok ellátása, tanulóink nevelése, oktatása.
 A munkakörből eredő adminisztrációs feladatok elvégzése.
Az álláshoz tartozó elvárások
 Az állás betöltéséhez szükséges főiskolai vagy egyetemi pedagógusi/oktatói végzettség
 Büntetlen előélet
 Nyitottság a keresztény/keresztyén értékrend iránt
 Rugalmasság
 Megbízhatóság





Önálló munkavégzés
Megoldás-orientált hozzáállás
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

Az állás betöltéséhez előnyt jelent
Szakmai tapasztalat a következő területeken:
 osztályfőnöki/munkaközösség-vezetői feladatok
 digitális eszközökkel támogatott oktatási módszertan
 kooperatív, projekt alapú oktatás
 iskolairányítási tapasztalat
 mérés-értékelés
 pályázatírás (különösen is Erasmus+)
Amit kínálunk
 Részvétel egy új iskola létrehozásában
 21. századi oktatási környezet
 Innovatív pedagógiai kultúra
 Inspiráló, kreatív tanári közösség
Illetmény és juttatások
 Fizetés megegyezés szerint.
Foglalkoztatás jellege
 Munka törvénykönyve szerint
 Teljes munkaidő/részmunkaidő
Munkavégzés helye
 2022. január-2022. augusztus között: Budapest, Biatorbágy, távmunka
 2022. szeptemberétől: Bicske
 2023. februártól: Biatorbágy
Jelentkezés módja
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz, Europass forma
 diploma, illetve szakképzettséget igazoló okiratok másolatai,
 motivációs levél
A pályázatot az igazgato@bit-edu.hu címre kérjük elküldeni.
A pályázatok elbírálása
Folyamatos

