Informácia o voľnom pracovnom mieste

Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce prijme od nového školského roka 2020/2021 do
pracovného pomeru 2 pedagogických asistentov, 1 špeciálneho školského pedagóga a 1
školského psychológa od 1.9.2020 - 31.8.2021.
Podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, resp. v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.
Iné požiadavky: organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť,
flexibilita, bezúhonnosť.
Požadované doklady (žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklady
o vzdelaní, súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov a čestné vyhlásenie o
bezúhonnosti) zasielajte na adresu školy alebo elektronicky na
adresu: skola@gymgir.edu.sk do 27. 08. 2020.
Výberové konanie sa bude konať dňa 31. 08. 2020 od 09.00 hod do 12.00 hod. v riaditeľni
Spojenej školy, Dukelská 26/30, Giraltovce.
Uchádzač nebude pozývaný, jeho účasť na výberovom konaní je po zaslaní žiadosti
automatická a nevyhnutná.. Zároveň na výberové konanie je potrebné priniesť originály
všetkých požadovaných dokladov.
Telefonický kontakt: Mgr. Róbert Mihalenko, 0915 965 726

Pedagogický asistent
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce: Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce
Termín nástupu: 1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27.8.2020
Rozsah úväzku: 100%
Platové podmienky: Mzda podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné
od 1. januára 2020.
Počet študentov školy: 398

Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie:
Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zašlite na mailovú adresu skola@gymgir.edu.sk nasledujúce podklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
- doklady o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- výpis z registra trestov (len úspešný uchádzač)
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce
Dukelská 26/30
087 01 Giraltovce
Kontaktná osoba
Riaditeľ školy: Mgr. Róbert Mihalenko, 0915 965 726
Psychológ, školský psychológ/ špeciálny školský pedagóg
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce: Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce
Termín nástupu: 1.9.2020
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 27.8.2020
Rozsah úväzku: 75%
Platové podmienky: Mzda podľa platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné
od 1. januára 2020.
Počet študentov školy: 398
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie:

Podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Zašlite na mailovú adresu skola@gymgir.edu.sk nasledujúce podklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- životopis
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov
- doklady o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- výpis z registra trestov (len úspešný uchádzač)
Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola, Dukelská 26/30, Giraltovce
Dukelská 26/30
087 01 Giraltovce
Kontaktná osoba
Riaditeľ školy: Mgr. Róbert Mihalenko, 0915 965 726

