
Ssz Munkakör (tanított tantárgyak) Végzettség Szakképzettsége

1. turisztika,szállodai tevékenység mester vendéglátás, szállodai és idegenforgalmi szsakmenedzser, történelem szakos tanár

2. fizika mester okleveles fizika középiskolai tanár

3. GYED mester pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű

4. hálózati ismeretek, operációs rendszerek gyakorlata mester okleveles matematikus, szoftverfejlesztő

5. operációs rendszerek, IT alapok mester okleveles informatika  tanár

6. angol, szakmai angol mester angol és irodalom szakos bölcsész és tanár

7. jogi ismeretek mester jogász, pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű

8. programozás, IT alapok gyak. mester kémia,környezettan szakos tanár, szoftverfejlesztő

9. testnevelés mester testnevelés szakos középiskolai tanár

10. magyar nyelv és irodalom mester magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és  tanár

11. pénzügyi és adózási ismeretek mester pedagógus képesítéssel rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű

12. életpályatervezés mester magyar nyelv és irodalom szakös bölcsész és tanár

13. antik örökségünk, latin nyelvtan mester okleveles magyar és latin szakos tanár

14. gyors és gépírás alap gyors- és gépíró,képesített könyvelő, váll.tervező 

15. hittan mester hittan,magyar szakos középiskolai tanár

16. személyiségfejlesztés, pszichológia alap gyógypedagógus

17. életpályatervezés,kommunikációs gyak., foglalkoztatás alap oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 

18. idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakértő alap rendezvény és programszervezés,titkári ügyintéző

19. közlekedési alapfogalmak,munkaszervezés, marketing ismeretek mester üzemmérnök, közlekedési mérnök

20. turizmus földrajz, szállodai tevékenység mester földrajz szakos tanár,idegenforgalmi szakmenedzser

21. szoc.gondozás,egészségfejlesztés, alap védőnő, családgondozó szakvédőnő  

22. informatika, IT alapok,művészetek alap számítástechnika és rajz szakos tanár  

23. testnevelés mester testnevelés szakos tanár

24. történelem, matematika mester matematika,történelem szakos tanár

25. gépírás, titkári ügyintézés, szakmai idegen nyelv mester német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, számítástechnika szakos tanár

26. programozás, IT alapok,adatbázis és szoftverfejlesztés alap okleveles informatika tanár,informatikai statisztikus és gazdasági tervező

27. pszichológiai ismeretek, szociális adminisztráció alap gyógypedagógus, egészségügyi védőnő

28. angol nyelv, szakmai angol mester angol szakos nyelvtanár

29. hittan alap katolikus hittantanár

30. programozás, informatika, Linux alapok, mester informatika szakos tanár 

31. mester pedagógus képesítéssel nem rendelkező egyéb felsőfokú végzettségű

32. raktározás, raktárvezetés alap vállalkozó-menedzser mérnök, mérnök tanár     

33. szociális munka elmélete, gyakorlata alap általános szociális munkás

34. magyar nyelv és irodalom,ped.gyakorlat, művészetek mester magyar és pedagógia szakos bölcsész és tanár

35. biológia mester testnevelés-biológia szakos tanár, gazdálkodás menedzsment-közgazdász

36. szakmai angol nyelv, foglalkoztatás I. mester angol szakos tanár és bölcsész

37. pedagógia, gyógyped.gyakorlat alap gyógypedagógus

38. informatika mester informatika szakos tanár

39. földrajz, szállodai, turisztikai tevékenység mester középiskolai földrajz szakos tanár,idegenforgalmi szakmenedzser

40. angol, szakmai angol mester angol nyelvtanár

41. ügyviteli gyakorlatok, életpályatervezés alap informatikus mérnök

42. pedagógia elmélet, gyakorlat mester oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai tanár 

43. matematika, biológia mester matematika - biológia - kémia szakos tanár


