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A munkakör leírása 
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár 

 
 
  

A munkavégzés helye Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 
H-1029 Budapest - Máriaremetei út 193-199. 

A munkakör leírása és a 
szerződés típusa 

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár – magyar anyanyelvű diákok számra 
Határozott idejű szerződés – azonnal betölthető  

A feladatkör  Magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása felső tagozaton és gimnáziumban, a 
magyar anyanyelvű diákjaink számára. 

Az intézményről A Gustave Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium a Külföldi Francia 
Oktatás Hivatalának (AEFE) hálózatába tartozik. 750 diákot oktatunk kiscsoporttól (3 
év) egészen érettségiig (18 év), diákjaink fele magyar anyanyelvű.   

Az oktatáson kívül az az alábbi feladatok tartoznak a munkakörhöz:  

- együttműködés a magyar szakos kollégákkal 

- differenciált pedagógiai módszerek alkalmazása minden diák sikeres iskolai 
előmenetelének biztosításához 

- részvétel az iskolában vagy az iskola által egyéb helyszínen szervezett projektekben  

- részvétel a különböző értekezleteken és megbeszéléseken (pl. osztályozó 
értekezletek, tantestületi értekezletek, stb.)   

- az intézményi projektekben való részvétel és az iskola jó hírnevének öregbítése 

Elvárt diplomák, tapasztalat, 
készségek, képességek  

 - Magyar nyelv és irodalom szakos diploma 

-  Tanítási tapasztalat 

-  Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges készségek, kompetenciák 

-  Francia nyelvismeret szóban és írásban 

A pályázati anyag tartalma  - Motivációs levél magyar nyelven, esetleg franciául vagy angolul, melyben kifejti, 

miért szeretne a Gustave Eiffel Francia Iskolában dolgozni 

- Önéletrajz magyar nyelven, esetleg franciául vagy angolul, különös tekintettel az 

oktatásban szerzett tapasztalataira 

- Felsőfokú diplomáinak és egyéb képesítéseinek másolata 

- Egyéb dokumentumok másolata, amelyek lényegesek lehetnek a pályázat 
elbírálása szempontjából 
 

A pályázati anyagot PDF formátumban kérjük beküldeni, az alábbi fájlnévvel ellátva : 

« pályázat - MAGYARTANÁR - Keresztnév és VEZETÉKNÉV » az alábbi e-mail címre :  

recrutement@lfb.hu 
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