Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance

Obec Tibava Tibava 131 073 01 Sobrance
V súlade s ust. §6 ods. 1 zák. NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
Výberové konanie na pozíciu pedagogický zamestnanec pre predprimárne vzdelávanie
v materskej škole Tibava.
Miesto výkonu práce : Materská škola Tibava
Pracovný pomer : Pracovná zmluva na dobu počas zastupovania na MD. s predpokladom
predlženie na dobu neurčitú so skúšobnou dobou tri mesiace
Kvalifikačné požiadavky :
- ukončené úplne stredoškolské vzdelanie – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
v zmysle vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z.z.
Osobnostné predpoklady :
- Samostatnosť
- Bezúhonnosť
- Zdravotná spôsobilosť na prácu
- Flexibilita a chuť sa učiť
- Časová flexibilita, vycestovanie – absolvovanie školení na prácu v MŠ.
- Sebaovládanie, praktické myslenie ,komunikatívnosť, umelecký talent.
Iné požiadavky :
- Internet / e- mail/ www/ - pokročilý
- Microsoft Excel, Word – pokročilý
- PowerPoint
Nástup do práce a platobné podmienky:
- Nástup do zamestnania 01.06.2021 s možnosťou dohody
- Plat v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o odmeňovaní pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 07.05.2021.o 13:00 hod. v priestoroch Obecného
úradu formou osobného pohovoru s uchádzačom na základe písomnej pozvánky.
Vyžadované doklady ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti:
- Profesijný životopis
- Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní úradne overenú
- Potvrdenie predchádzajúceho zamestnávateľa / zápočtový list / o odbornej praxi ak je
k dispozícií
- Čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- Kopia dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

-

Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť a vyžadované doklady do výberového konania na obsadenie pracovnej pozície
je potrebné doručiť do 30.04.2021 do 12,00 hod v uzatvorenej obálke s označením „
Výberové konanie – učiteľ/ka MŠ. NEOTVÁRAŤ“ na adresu : Obecný úrad Tibava,
Tibava č.131, 073 01 Sobrance
Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu doručiť svoje žiadosti o zaradenie do výberového
konania poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu Tibava.
Obec Tibava si vyhradzuje právo :
- Nevybrať žiadneho z uchádzačov
- Zrušiť výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľ/ka MŠ.Tibava
Informácie alebo dotazy :
Obecný úrad Tibava, Tibava 131 073 01 Sobrance tel:0566522271 e-mail
ocu.tibava@lekosonline.sk
V Tibave, dňa 09.04.2021.
Marián Čuhanič
Starosta Obce

