
Εκπαιδευτικοί (καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
για τη Σχολική Υπηρεσία Μεκλεμβούργου – Δ. Πομερανίας 

στη Γερμανία

Το κρατίδιο Μεκλεμβούργου – Δ. Πομερανίας αναζητά εκπαιδευτικούς σε δημόσια, γενικά και επαγγελματικά, 
σχολεία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους (www.Lehrer-in-MV.de).
Επιπλέον, προσφέρει επί του παρόντος ένα πρόγραμμα πιστοποίησης για αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς με 
τίτλο σπουδών σε ορισμένους θεματικούς τομείς με στόχο να είναι σε θέση να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί 
στο κρατίδιο για απεριόριστο χρονικό διάστημα.
Για μια λεπτομερή περιγραφή του προγράμματος, ανατρέξτε στη διεύθυνση: 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/lehrermecklenburg-vorpommern.

Για τη σχολική υπηρεσία Μεκλεμβούργου – Δ. Πομερανίας προσφέρουμε κατάρτιση εκπαιδευτικών: σχολεία 
μέσης εκπαίδευσης, περιφερειακά σχολεία ή σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τύποι ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)

Μαθήματα: Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική, Βιολογία, Χημεία, Τέχνη και Σχέδιο, Μουσική 
Διάρκεια απασχόλησης: απεριόριστη
Ωράριο εργασίας: Μερική απασχόληση
Αποδοχές: έως Α13/Ε13, δηλ. 3000 έως 3670 Ευρώ μεικτά (επίσημη θέση σε περίπτωση σταδιοδρομίας και
άλλες απαιτήσεις πρόσληψης)
Η πρόσληψη αναμένεται να ολοκληρωθεί την 01.11.2021

Τι μπορείτε να περιμένετε από εμάς:
 ένα ενδιαφέρον, ευέλικτο και απαιτητικό έργο

 αμοιβή έως Α13/Ε13 (τα άτομα με προσόντα αλλοδαπών εκπαιδευτικών κατατάσσονται σύμφωνα με
τα προσόντα τους από το E10)

 τη δυνατότητα επίσημης υπηρεσίας (καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου), υπό την προϋπόθεση ότι 
πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις

 ευκαιρίες κατάρτισης από το Ινστιτούτο Ποιοτικής Ανάπτυξης M-V

 εταιρική διαχείριση υγείας

 συμφιλίωση εργασίας, οικογένειας και φροντίδας

 μερική απασχόληση

 30 ημέρες διακοπών το χρόνο
Όλοι-ες οι ενδιαφερόμενοι-ες με εγχώριο ή αλλοδαπό τίτλο εκπαιδευτικού (πτυχίο πανεπιστημίου, 
μεταπτυχιακός ή ανώτερος τίτλος σπουδών) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις προαναφερόμενες 
ειδικότητες μέχρι τις 31.05.2021.

Πρόσωπο επαφής:
Andreas Roger
ZAV - International Personnel Service North Location Rostock
Σύμβουλος EURES
Τηλέφωνο: +49 228 50208 8055
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: zav.lehrer-mv@arbeitsagentur.de
Διαδίκτυο: http://www.zav.de/lehrer-mv

http://www.Lehrer-in-MV.de/


Σημειώσεις για αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς:
Οι αιτήσεις από αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς με πτυχίο, μεταπτυχιακό ή ανώτερο τίτπλο σπουδών είναι ρητά 
ευπρόσδεκτες. 
Απαιτείται ασφαλής χρήση της γερμανικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β1). 
Αρχικά, προσλαμβάνονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα με μερική απασχόληση (2/3 πλήρους 
απασχόλησης - 18 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα) για τη διάρκεια μίας γλωσσικής και παιδαγωγικής 
πιστοποίησης διάρκειας περίπου 9 μηνών. Η αμοιβή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι περίπου 
2.200-2.400 ευρώ μεικτά. 
Εάν η πιστοποίηση ολοκληρωθεί επιτυχώς και επιτευχθεί το γλωσσικό επίπεδο C1, από 01.08.2022 θα 
υπάρχει η δυνατότητα μόνιμης πλήρους απασχόλησης στη σχολική υπηρεσία του κρατιδίου του  
Μεκλεμβούργου – Β. Πομερανίας.

Τοποθεσίες:

 Δημόσια σχολεία γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1) 

 Σχολεία κυρίως σε αγροτικές περιοχές (περίπου 6 σχολεία σε καθεμία από τις 4 σχολικές περιφέρειες
(2)

(1) Link to the school system https://www.bildung-mv.de/schueler/schule-und-unterricht/schularten/
(2) State School Boards on the Education Server MV: https://www.bildung-mv.en/teacher/school-aemter/

Απαιτήσεις της θέσης εργασίας
Γερμανικά (B1 - Μέτρια γνώση)

Εργοδότης
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
www.bm.mv-regierung.de

Αποδοχές
A13 / E13 (καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου δυνατή)
Απαιτήσεις συλλογικής σύμβασης: TV-L ή BBesO

Πώς να υποβάλετε αίτηση
Επιθυμητοί τρόποι υποβολής αιτήσεων: 
E-Mail, Internet: http://www.zav.de/lehrer-mv
Απαιτούμενα έγγραφα: 
Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα στη διεύθυνση 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/lehrer-bewerbung

Στα πλαίσια ενημέρωσης των Ελλήνων υποψηφίων, τα Γραφεία EURES Γερμανίας και Ελλάδας θα 
πραγματοποιήσουν μία διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση στις 25.05.2021 ώρα 12:00, όπου 
εκπρόσωπος του EURES Γερμανίας θα παρουσιάσει το πρόγραμμα και θα απαντήσει σε ερωτήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως 24.05.2021 στη διεύθυνση: 
https://forms.gle/SyVBUPWtXx1V15Nw6 και να λάβουν τη σχετική πρόσκληση. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων
31/05/2021
Κωδικός θέσης εργασίας: 10000-1183859786-S

https://forms.gle/SyVBUPWtXx1V15Nw6
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/MTAwMDAtMTE4Mzg1OTc4Ni1TIDE?jvDisplayLanguage=de
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/lehrer-bewerbung
http://www.zav.de/lehrer-mv
http://www.bm.mv-regierung.de/
https://www.bildung-mv.en/teacher/school-aemter/

