Oznam o vyhlásení výberového konania

Obecný úrad Švedlár, č. 87, PSČ 053 34 Švedlár
vyhlasuje výberové konanie
na 1 pracovné miesto pedagogický asistent pre MŠ 1, Švedlár č. 320 na zastupovanie počas
materskej dovolenky.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 09.12.2020
obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Švedlár.

o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do
zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu:
Obecný úrad Švedlár, č. 87, 053 34 Švedlár
Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie MPC NP PoP2
MŠ“.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 07.12.2020 (rozhodujúcou pre
zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne
uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
 žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát
uchádza,
 životopis uchádzača (formát Europass),
 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od
predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti
spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a
podobne),
 vyhlásenie o bezúhonnosti (vybratý uchádzač následne doručí aj výpis z registra
trestov).
Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu asistent učiteľa pre materskú školu:
ukončené SŠ vzdelanie s maturitou
Výberové kritériá na pozíciu pedagogický asistent:
1. Pracovné skúsenosti, prax v materskej škole
2. Absolvovanie ďalšieho vzdelávania ktorého cieľom
bolo priebežné udržiavanie,
zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na
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vykonávanie pracovných činností v oblasti pedagogickej praxe
Každý úspešný uchádzač na pozíciu pedagogického asistenta, ktorého výberová komisia
vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom
v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Pred podpisom Zmluvy
o pracovnom pomere doručí výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace od dátumu
realizovania výberového konania
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady
na danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Miestom výkonu práce je Materská škola 1. , Švedlár č. 320.

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 14.12.2020.

Vo Švedlári, dňa 30.11.2020
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