MESTO VEĽKÝ MEDER

Komárňanská 207/9

NAGYMEGYER VÁROS

932 01 Veľký Meder

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

•

Mesto Veľký Meder, ako zriaďovateľ Materskej školy s VJM, Železničná 7, 932 01 Veľký
Meder, prijme do pracovného pomeru v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie
v edukácii detí a žiakov II“

•

pedagogického asistenta – 1 úväzok
Pracovné podmienky

•

pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 09. 2022 (a súčasne po zverejnení zmluvy
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ v CRZ) do 31. 8. 2023 na plný pracovný
úväzok (pracovný čas 37,50 hod.)

Požadovaná kvalifikácia
Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
• kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov
v kategórii pedagogický asistent sú uvedené v prílohe č. 6 vyhlášky.
Ďalšie požiadavky
znalosť práce s PC,
samostatnosť,
trpezlivosť,
flexibilita,
sebadisciplína,
komunikatívnosť.

•
•
•
•
•
•

Forma odmeňovania
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

MESTO VEĽKÝ MEDER

Komárňanská 207/9

NAGYMEGYER VÁROS

932 01 Veľký Meder

Požadované doklady
•
•
•
•
•

•

žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
profesijný životopis,
doklady o vzdelaní, príp. praxi,
potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti platí len pre prijatých uchádzačov,
súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje
v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona
č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie PEDAGOGICKÝ
ASISTENT – neotvárať “ je potrebné poslať alebo osobne doručiť na adresu: Mestský úrad,
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder do 10. 08. 2022 (platí dátum fyzického doručenia).
Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční
18. 08. 2022 o 13.00 hod. v budove ÚRADU PRIMÁTORA vo Veľkom Mederi.

Adresa školy
Materská škola s VJM
Železničná 7
932 01 Veľký Meder
Kontakt
Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:
•
•

tel.: +421 908 597 540
e-mail: maria.krascsenics@velkymeder.sk

Gergő Holényi
Primátor

