VÝBEROVÉ
KONANIE
na Odborného zamestnanca
Spoločného školského úradu
~~Nw.v\C<t-

Obec Šenkvice, Nám. Gabriela Kolinoviča Č.S, 90081 Šenkvice vyhlasuje
výberové

konanie

na obsadenie pracovného miesta odborného zamestnanca Spoločného školského
úradu so sídlom 90081 Šenkvice Nám. G. Kolinoviča 5 s predpokladaným nástupom
od 1.4.2017.
Kvalifikačné predpoklady:
- v zmysle § 7 ods. 3 zákona Č. 596/2003
o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadovaná prax: minimálne päť rokov pedagogickej praxe
Ďalšie požadované predpoklady:
- skúsenosti s metodickým riadením v oblasti školstva, znalosť legislatívy platnej pre
školy a školské zariadenia výhodou.
- bezúhonnosť,
- samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť, aktivita,
- ovládanie štátneho jazyka v úradnom styku,
- organizačné a komunikačné schopnosti,
- zdravotná spôsobilosť,
- znalosť práce na PC IWord, Exell, internet/',
- vodičský preukaz skupiny B
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
- štruktúrovaný životopis,
- motivačný list,
- overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- potvrdenie o celkovej pedagogickej praxi,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- ďalšie doklady preukazujúce osobnostné predpoklady, alebo špeciálne znalosti,
- súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zák.
Č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi označenú heslom
» VK - odborný zamestnanec Spoločného školského úradu - neotvárať" zašlite na
adresu Obecný úrad Šenkvice, Nám. G. Kolinoviča Č. 5, 900 81 Šenkvice alebo
osobne do podateľne Obecného úradu v Šenkviciach v uzatvorenej obálke do
termínu 22.2.2017 do 12.00 hod. Rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky
v podateľni OcÚ v Šenkviciach.
Predpokladaný termín výberového konania je 7.3.2017. Termín, čas a miesto
výberového konania bude oznámené najmenej 7 kalendárnych
dní pred jeho
uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky. .)~:f~~I'
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