Informácia o vo ľnom pracovnom mieste
Miesto práce:
Centrum vo ľného ča su, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Typ pracovnej ponuky:
Školstvo , vychovávate ľ
Nápl ň práce, informácie o pracovnom mieste:
Platové pomery:
Platová trieda ur čená kvalifika čným predpokladom a ustanoveným osobitným predpisom Pod ľa
zákona 553/2003, platová tabu ľka príslušného rezortu
Termín nástupu do práce:
1. augusta 2017
Druh pracovného pomeru:
hlavný
Informácie pre uchádza ča:
Pracovný ča s: 37 ½ hodiny,
Základný úväzok 30 – hodín, pod ľa Nariadenia vlády SR 422/2009 - §2, ods.( 3),
1 vyu čovacia hodina 60 min
Pracovné podmienky:
Výchovno – vzdelávacia či nnos ť s de ťmi ( Vyhláška MŠ SR 306 / 2009) a mládežou do 30 rokov
(Zákon 282 /2008 o podpore práce s mládežou) a záujmová či nnosti pre dospelých najmä:.

-

Pravidelná záujmová činnosť
Príležitostná záujmová činnosť
Prázdninová činnosť
Voľnočasové aktivity
Spontánna činnosť
Spolupráca s orgánom miestnej štátnej správy
Medzinárodná výmena a mobilita
Aktivity podporujúce sociálno – patologické javy
Monitorovanie
Informačná a poradenská aktivita
Riadenie a pripravovanie projektov
Spolupráca so školami a školskými zariadeniami

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie:
Kvalifika čné predpoklady : pod ľa Vyhlášky SR 437/2009, ča s ť XIII,
písm. A - vysokoškolské vzdelanie druhého stup ňa, ča s ť 1 - 4,6 – 12, 15 - 20
alebo
písm. B – vysokoškolské vzdelanie prvého stup ňa, ča s ť 1 – 2, 4 - 8
alebo
písm. D – úplné stredné odborné vzdelanie, ča s ť 1 – 6, 8 - 15
Jazykové znalosti:
Znalos ť slovenského jazyka,
vítaná je znalos ťďalšieho cudzieho jazyka na úrovni B2 – C1
Iné znalosti:
vítané
Žiadosť s priloženým životopisom, motivač ným listom a súhlasom so spracovaním
osobných údajov v IS Mesta Svit prosím doru či ť písomne alebo osobne na adresu :
Mestský úrad, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
Ďalšie informácie na tel. čísle: 052/77 56 164, 0905 511 980

Paedr. Lenka Ma čugová

