Obec FRIČOVCE
Fričovce 34
082 37 Široké
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
Obec Fričovce, zastúpená PhDr. Jánom Mikulom, starostom obce, podľa §11a, ods.1 zákona
č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení
neskorších predpisov, Vás informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického
zamestnanca
Voľné pracovné miesto:
Názov zamestnávateľa:
Miesto výkonu práce:

Učiteľ/ka primárneho vzdelávania
Obec Fričovce, 082 37 Fričovce 34
ZŠ Fričovce č.21

Termín nástupu:
Pracovný pomer:
Pracovný úväzok:
Platové podmienky:

1.9.2016
na dobu určitú do 31.8.2017
100%
podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. v z.n.p.

Kvalifikačné predpoklady:

-

-

odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6, § 7 a
§ 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MŠ č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov
osobné a morálne predpoklady
uprednostňujú sa uchádzači s kvalifikáciou na výuku anglického jazyka

Zoznam požadovaných dokladov k zaradeniu do výberového konania:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- fotokópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v zmysle kvalif.predpokladov
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace doručí úspešný uchádzač do 31.8.2016
- doklad o zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č.317/2009 Z. z. (telesná
a duševná spôsobilosť) doručí úspešný uchádzač do 31.8.2016
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
§ 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
Svoje prihlášky a všetky vyššie uvedené doklady môžete doručiť aj osobne v deň
konania pohovoru. Termín výberového konania je v utorok 23.8.2016 o 9,00 hod
v zasadačke Obecného úradu vo Fričovciach.
Uchádzačom sa už zasielať pozvánky nebudú!
PhDr. Ján Mikula (starosta obce)
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