Zriaďovateľ: Obec Nižný Klátov, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov
I n f o r m u j e podľa ustanovenia § 4 ods. 5 pracovného poriadku zamestnancov Obce Nižný Klátov

O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
zastupujúceho riaditeľa/ky Materskej školy, Čaksová 167/1, Nižný Klátov
100 % týždenný pracovný úväzok
s nástupom od 01.04.2017 do 30.9.2017
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
-

-

odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
absolvovanie 1. atestácie.

Iné kritériá a požiadavky:
-

bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť na prácu vedúceho pedagogického zamestnanca,
ovládanie štátneho jazyka,
znalosť práce s PC (ovládanie kancelárskeho balíka, práca s e-mailom, internetom a i.)
znalosť príslušnej legislatívy,
znalosť pracovnoprávnych predpisov,
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
osobné a morálne predpoklady.

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- úradne overené kópie dokladov o vzdelaní vrátane dokladov o absolvovaní 1. atestácie,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho pedagogického zamestnanca,
- súhlas
uchádzača
na
použitie
osobných
údajov pre potreby pohovoru
podľa
zákonač.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných
dokladoch.

Žiadosť a všetky doklady musia byť doručené v uzavretej obálke označenej heslom:
„Neotvárať – Voľné pracovné miesto – zastupujúci/a riaditeľ/ka MŠ“ najneskôr do
23.03.2017 do 15:30 hod, osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad Nižný Klátov, Hlavná
1/1, 044 12 Nižný Klátov
Zriaďovateľ si vyhradzuje právo vyradiť žiadosti uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Termín a miesto pohovorov bude vybraným uchádzačom oznámený písomne najmenej 5 dní
pred jeho konaním.

V Nižnom Klátove, dňa 8.3.2017

…………………………………….
PhDr. Ing. Marcela Jokeľová
starostka obce

