Mesto Senec

Počet voľných pracovných miest:
Miesto výkonu práce:

Slovensko
Bratislavský kraj
okres Senec
Senec
Lichnerova 61
90301

Základná zložka mzdy (v hrubom):
Dátum nástupu:
Dátum pridania ponuky:
Dátum poslednej aktualizácie:
Pracovný a mimopracovný pomer:
Pracovná oblasť:

Náplň (druh) práce
• Vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení podľa usmernení MŠVVaŠ SR, najmä
na príslušný školský rok.
• Poskytovanie odbornej, poradenskej a metodickej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania školám a školským
zariadeniam.
• Spolupodieľanie sa na príprave podkladov pre mestskú školskú radu.
• Spolupráca s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými a
nepedagogickými zamestnancami.
• Spolupráca so školami a organizáciami zabezpečujúcimi predmetové olympiády a športové súťaže detí a žiakov
škôl a školských zariadení.
• Koordinovanie činnosti na úseku prevencie a protidrogových programov pre deti a mládež.
• Účasť na zasadaniach pedagogických a pracovných porád na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
predmetových komisií a metodických združení.
• Spracovanie správy o výchovno-vzdelávacom procese a iných podkladov týkajúcich sa oblasti výchovy a
vzdelávania požadovaných MŠVVaŠ SR alebo ním zriadených orgánov štátnej správy.

Ponúkané výhody
Platové podmienky: 8 platová trieda v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. s možnosťou osobného
ohodnotenia a odmien; Plat od 1020,50 - 1300 €.

Zamestnanecké výhody a benefity:
zvýšená výmera dovolenky o 1 týždeň nad rámec Zákonníka práce; 2 dni v roku voľno na regeneráciu v zmysle
kolektívnej zmluvy; možnosť profesijného a odborného rastu.

Pracovné podmienky
Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Požadované vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe
aspoň 5 rokov

Zručnosti, schopnosti
Vodičské oprávnenie:
Skupina B

Všeobecné spôsobilosti:
samostatnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
tímová práca

Počítače:
Microsoft Word - pokročilá
Microsoft Excel - pokročilá
Microsoft Outlook - pokročilá

Ďalšie požiadavky:
odborná a pedagogická spôsobilosť pre ZŠ;
pedagogická prax najmenej 5 rokov;
skúsenosti s metodickým riadením v oblasti školstva;
znalosť legislatívy platnej pre školy a školské zariadenia;
bezúhonnosť.

Osobnostné predpoklady
cieľavedomosť

Obchodné meno:

Mesto Senec

Právna forma:

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

IČO:

00305065

Charakteristika:

samospráva

Adresa:

Mierové nám. 8
90301 Senec
Slovensko

Zdroj: upsvar.sk (Id: 1714403)

