OBEC PUCOV
OBECNÝ ÚRAD PUCOV 214
2
026 01 DOLNÝ KUBÍN

Obec Pucov ako zriaďovateľ
zria
Základnej školy, Pucov 112
vypisuje výberové konanie na miesto
pedagogický asistent učiteľa
u
Informácia o pracovnom mieste:
•
•
•

pracovný pomer na dobu určitú
ur
od 01.09.2018, v prípade schválenia finančného
finan
príspevku na ččinnosťť pedagogického asistenta učiteľa
u
druh pracovného pomeru: na základe priznaného úväzku z rozhodnutia MŠVVaŠ
Slovenskej republiky ( predpokladaný úväzok 60-80%)
60
platové podmienky v zmysle aktuálnych
aktuálnych platových taríf pedagogických zamestnancov

Požiadavky na uchádzača:
•
•
•
•
•

kvalifikačné
né predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
a odborných zamestnancov
výhodou kvalifikačné
čné predpoklady podľa
pod a ustanovenia vyhlášky príloha č.1. Časť
XVII. Vychovávateľľ bod D č.1.
spôsobilosť na právne úkony
morálna bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady:
•
•
•
•
•
•

žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
doklad o ukončení
čení vzdelania
súhlas uchádzača
čaa na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa
(pod
zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien
a doplnkov)
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predkladá vybraný uchádzač
uchádza pred
podpisom zmluvy)
uchádza pred podpisom
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (predkladá vybraný uchádzač
zmluvy)

Termín podania žiadostí:
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OBEC PUCOV
OBECNÝ ÚRAD PUCOV 214
2
026 01 DOLNÝ KUBÍN
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie – pedagogický asistent
učiteľa“ posielať na adresu Obec Pucov, Pucov 214, 026 01 Dolný Kubín do 13.7.2018.
Termín výberového konania bude oznámený vybraným uchádzačom,
uchádza om, alebo priamo oznámenie
o prijatí do zamestnania.
V Pucove 18.62018

Ing. Metod Sojčák
starosta obce

Telefón
++421-043-5895395
0907 416702

Fax
++421-043
043-5895388

E-mail
obecnyuradpucov@stonline.sk

Internet
www.pucov.sk

IČO
00314820

