MESTO PARTIZÁNSKE, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
v zastúpení doc. PaedDr. Jozefom Božikom, PhD. primátorom mesta
vyhlasuje výberové konanie na 6 pracovných miest
na pozíciu učiteľa materskej školy
1 pracovné miesto v Materskej škole, Obuvnícka 435/30, Partizánske,
s nástupom od 01.08.2019
1 pracovné miesto – zastupovanie počas materskej dovolenky
v Materskej škole, Obuvnícka 435/30, Partizánske,
s nástupom od 01.08.2019
1 pracovné miesto v Materskej škole, Makarenkova 814/28, Partizánske,
1 pracovné miesto – zastupovanie počas materskej dovolenky
v Materskej škole, Makarenkova 814/28, Partizánske,
2 pracovné miesta v Materskej škole, Malinovského 1159/27, Partizánske.
Kvalifikačné predpoklady:
- príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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.
Iné kritériá a požiadavky pre výkon práce učiteľa materskej školy:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť školskej legislatívy,
- komunikačné a organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup a pozitívny vzťah k deťom,
- tvorivosť,
- flexibilita,
- aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií.
Uchádzači o prácu učiteľa materskej školy doručia na MsÚ, Nám. SNP 212/4, Partizánske:
- žiadosť s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- profesijný životopis,
- súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. (k dispozícií
na webovej stránke mesta v sekcii „výberové konania“),
v termíne do 27.06.2019 do 12.00 hod. Obálku je potrebné označiť „Učiteľ MŠ
Obuvnícka“ resp. „učiteľ MŠ Makarenkova“, resp. „učiteľ MŠ Malinovského“.
Pedagogickí zamestnanci sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Základná zložka mzdy je 619,50 €.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní telefonicky a e-mailom na
prijímacie pohovory, ktoré sa uskutočnia dňa 02.07.2019.
Kontaktná osoba: MŠ Obuvnícka, PaedDr. Mária Gendiarová, PhD., riad. MŠ, 0918/809 035
Kontaktná osoba: MŠ Makarenkova, MŠ Malinovského, Mgr. Veresová, riad. MŠ,
0918/809 034

