
Konduktor 

Semmelweis Egyetem, Pető András Kar EKPMI Konduktív 

Gyakorló Általános Iskola és Kollégium 

 

Munkaviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Budapest, 1118  Villányi út 67. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Konduktív nevelési-oktatási feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: pedagógus életpálya szerinti besorolás, gyógypedagógiai póték, 

kafetéria 

Pályázati feltételek:  

 Főiskola, vagy egyetemi végzettség, 

 Semmelweis Egyetem Pető András Karán vagy jogelődjénél szerzett konduktor, 

konduktor-tanító, konduktor (tanító) diploma, konduktor-óvodapedagógus vagy 

konduktor (óvodapedagógus)  

 Büntetlen előélet és cselekvőképesség, valamint annak igazolása, hogy  nem áll  

foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt 

 3 hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, megjelölve, hogy a 

köznevelésben alkalmazott a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § 

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, vagy annak 

igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése megtörtént 

 Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek 

Elvárt kompetenciák:  

 Empatikus gondolkodás, tolerancia, 

 Gyermekszeretet, 

 Rugalmasság, következetesség, türelem, 

 Együttműködési készség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 Szakmai önéletrajz, motivációs levél 

 Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok 

 Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a 

jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, 

testületek megismerhessék 



 A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolásához külföldön szerzett oklevél, 

illetve bizonyítvány esetén szükség van annak honosítására, elismerésére vagy 

egyenértékűsítésére. 

 A  külföldön szerzett bizonyítvány,  oklevél elismerése, honosítása,egyenértékűsítése 

esetén az eredeti okirat mellett a honosított, elismert vagyegyenértékűsített okiratot 

is, vagy legalább az elismerési, honosítási vagy egyenértékűsítési eljárás 

megindításáról szóló igazolást a pályázati kiírásban megjelölt határidőben be kell 

nyújtani. 

 Az elismert, honosított vagy egyenértékűsített okiratot az  eljárás megindításának 

határidőben való igazolása esetén legkésőbb a pályázatban megjelölt benyújtási 

határidő lejártát követő 60 napon belül kell benyújtani. 

 Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart 

A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követően azonnal. 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a kiss.anna@semmelweis-univ.hu 

intézményvezető-helyettes címén keresztül. 

Egyéb lényeges információ: A Semmelweis Egyetem valamennyi szervezeti egységében a 

próbaidő mértéke 3 hónap. Kérjük, a pályázatban tüntesse fel a betölteni kívánt pozíciót. A 

munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánításának jogát, 


