Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
na Obecnom úrade v Pavlovciach nad Uhom
na pozíciu: „Odborný zamestnanec Školského úradu“
Obec Pavlovce nad Uhom v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného
miesta na Obecnom úrade v Pavlovciach nad Uhom na pozíciu Odborný zamestnanec Školského úradu.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.11.2017 o 09,00 hod.
v priestoroch zasadačky obecného úradu
na Obecnom úrade v Pavlovciach nad Uhom.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
 v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pedagogického zamerania
podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov,
 minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
 vykonal prvú atestáciu (§ 34 ods.2 b) zákona č. 317/2009).
Iné kritéria a požiadavky:
 skúsenosti s metodickým riadením v oblasti školstva, znalosť legislatívy platnej pre školy a školské
zariadenia a súvisiace právne predpisy,
 občianska bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka,
 komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie,
 samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, asertívne správanie,
 dobrá znalosť práce s PC (MS OFFICE, internet),
 zdravotná spôsobilosť,
 vodičský preukaz skupiny „B“ výhodou.
Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o účasť na výberovom konaní (uviesť svoj telefonický kontakt a e-mailovú adresu),
 životopis uchádzača vo forme Europass,
 overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania v súlade s
ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Pracovný úväzok: 100 %
Termín nástupu: od 01.01.2018
V prípade, že spĺňate uvedené podmienky a máte záujem zúčastniť sa osobného pohovoru na
uvedenú pracovnú pozíciu, doručte svoju žiadosť s požadovanými dokladmi do 21.11.2017 v zalepenej
obálke s označením: „Výberové konanie – zamestnanec školského úradu – neotvárať“ na adresu: Obec
Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce nad Uhom.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňajúcim požadované podmienky oznámený emailom, prípadne telefonicky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor tých
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontaktná osoba: Anton Kocela, starosta obce, tel. 0902967080, e-mail: kocela.anton@pavlovce.sk
Zverejnené: 06.11.2017

