MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Štúrova

1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

hľadá vhodného kandidáta na odsadenie pracovnej pozície

špecialistu útvaru škól a školských zariadení Mestského úradu mesta
Liptovský Mikuláš
Infor,nácie O
-

-

-

pracovnom ‚nieste, náplň práce:
koordinácia, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku školstva na úrovni mesta podl‘a zákona č.
5 96/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej sarnospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zabezpcčovanie výkonu činností škotského úradu (zákoně. 596/2003 Z. z.)
štatisticko-ekonornické činnosti súvisiace s chodom škót a škotských zariadeni.

Kvalitikačné predpokladj‘ a
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mé kritéria

a požiadavky:

odborná n pedagogická spósobilosť pre uěitel‘a základnej školy v zmysle vyhlášky Ministcrslvn školstva,
vedy, výskumu a špoflu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvaliflkaěných predpokladoch
pedagogických zamestnancov a odborných zarnestnancov
najinenej pál‘ rokov pedagogickej činnosti,
znalost‘ legislativy pre obtasť škotstva a samosprávy.
znalosti z oblasti financovania školstva výhodou,
občianska bezúhonnost‘,
osobnostné a morátne predpoklady,
znalost‘ slovenského jazyka v písomnom aj ústnorn prejave,
znalost‘ práce s PC, Word, Excet, PowerPoint, Outlook
samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť
vodičský preukaz skupiny „B“,

Požadované doklady:
-

-

-

-

profesijný životopis,
kápie dokladov o sp[není kvalifikačných predpokladov o odhornej a pedagogickej spůsobilosti pre učiteľa
základnej škoty v zmyste platnej tegis[ativy,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
pisomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorÝch zákonov.

Ter,nín nástupu :

I 10.2020

Tarifný plat! S roka,‘ praxe: cca 900 eur

+

osobně

ohodnotenie

V pripade, že splňate uvedené podmienky a máte záujein zúčastnit‘ sa osobného pohovoru na uvedená
pracovnú poziciu, doručte svoju žiadosť spolu s požadovanými doktadmi do 20. septembra 2020 na uvedená
adresu.
Termin osohného pohovoru bude uchádzačoni splňajůcint požadované podrnienky oznámený e-mailoni.
pripadne telefonicky.
VyhlasovateV si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor týc}i uchádzačov, ktorí nesplňajů
požadované podmienky.
‚

Kontaktná osoba
tng. Dana Chromeková, tel ‚:044/5565201, e-mail: d.chj-ornekovat1mikulas.sk

A
Uverejníme:
www.stránka mesta
informačná Éabitl‘a mesta

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MESTSKÝ ÚPAD
UPTOVSMKUS

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

