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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Pracovní pozice
Úvazek
Nástup
Místo výkonu práce
Požadavky

Předpoklady

Nabízíme

Bližší informace

Pedagog volného času
1,0
23.8.2021 až 1.9.2021
odloučené pracoviště Tlumačov
- odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická
praxe v souladu se zákonem č. 536/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
- VŠ, VOŠ, SŠ vzdělání
- státní občan ČR
- způsobilost k právním úkonům
- občanská bezúhonnost a zdravotní způsobilost
- velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Powerpoint, Internet)
- osobní předpoklady pro výkon práce pedagoga: příjemné a
profesionální vystupování, umění komunikace s lidmi, hezký vztah
k dětem, vysoká spolehlivost a zodpovědnost, loajalita, pracovitost,
samostatnost
- řidičský průkaz výhodou
- mzdu dle platných platových tabulek ve školství
- hlavní pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na
dobu neurčitou
- nerovnoměrně rozloženou pracovní dobu
- benefity FKSP
- přátelský a nekonfliktní kolektiv
- moderně vybavené pracoviště
- možnost profesního a osobního rozvoje
- kreativní práci v příjemném prostředí školského zařízení
s mnohaletou tradicí, vysokou kvalitou nabízených služeb a dobrou
pověstí
Bc. Eva Pšenčíková, ředitelka DDM Sluníčko, tel.: 603 162 794,
e-mail: info@ddmslunicko.cz

Pro účast na výběrovém řízení zašlete:
přihlášku
strukturovaný životopis
motivační dopis
Uzávěrka přihlášek: pátek 14.5.2021. Vybraní uchazeči splňující kritéria budou pozváni
k osobnímu pohovoru. Organizace si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů, či
výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.
Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte na adresu: DDM Sluníčko, tř. Osvobození 168,
765 02 Otrokovice nebo emailem na: info@ddmslunicko.cz
Bc. Eva Pšenčíková, ředitelka DDM Sluníčko
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PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Pracovní pozice

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU

Titul, jméno a příjmení
Datum a místo narození
Státní příslušnost
Adresa trvalého pobytu (včetně PSČ)
Korespondenční adresa
(pouze je-li odlišná od trvalého pobytu)
Kontakt

Telefon:
e- mail:

Poznámka:

Souhlas s poskytnutím osobních údajů:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení
dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZOOU“), jakož i ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), souhlas k jejich zpracování pro účely tohoto
výběrového řízení a k archivaci přihlášky na období v souladu s právními předpisy dle
směrnice Spisový a skartační řád SVČ.

Datum: …………………………

Podpis: ………………………………

