MATERSKA SKOLA SLUKNOV, PRISPEVKOVA ORGANIZACE
Okres Děčín, 407 77 Šluknov, Svojsíkova 352, IČ 709 83 836, IZO 107 561 611, +420 412 386 260, +420 739 424 608, reditelka@skolka-sluknov.cz

Výběrové řízení na pozici učitele – učitelky mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele - učitelky
mateřské školy. Hledáme do týmu spolehlivého, přátelského a akčního kolegu - kolegyni.

Specifikace nabídky zaměstnání
Pracovní místo:
Výše pracovního úvazku:
Místo výkonu práce:
Předpokládaný nástup:

Učitel - učitelka mateřské školy
100%
Šluknov
01. 06. 2019

Požadavky na uchazeče:
•
•
•

předpoklady pro výkon činnosti učitele - učitelky mateřské školy dle zákona č. 563/2004 Sb., Zákon
o pedagogických pracovnících v platném znění;
bezúhonnost;
zdravotní způsobilost.

Výhodou je: angažovanost, organizační schopnosti, hra na hudební nástroj, znalosti práce s ICT technikou,
sportovní zaměření, ochota dále se vzdělávat, aktivita, samostatnost, kreativita, schopnost spolupracovat,
komunikativní jednání. Vítána je kvalifikace pro funkci koordinátora ŠVP; praxe v oboru.

V případě zájmu je nutné doložit (originály nebo ověřené kopie):
•
•
•
•
•
•

průvodní dopis, v němž bude upřesněna motivace k získání místa na naší škole;
strukturovaný životopis v českém jazyce;
doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci;
doklady o dalším profesním vzdělávání (stačí přinést k osobnímu pohovoru);
lékařské potvrzení – ne starší než 90 dnů;
výpis z Rejstříku trestů – ne starší než 90 dnů.

Žádost o zaměstnání s připojeným životopisem můžete zasílat poštou případně e-mailem kontaktní osobě.
Vhodné uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru, který se uskuteční v březnu 2019.

Termín zaslání životopisů:

do 25. února 2019

Kontaktní osoba:

Bc. Jana Korečková

Email, telefon:

reditelka@skolka-sluknov.cz, +420 739 424 608, +420 412 386 260
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Výběrové řízení na pozici kuchařky školní jídelny při MŠ
Ředitelka Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici kuchařky školní
jídelny při mateřské škole
škole. Hledáme do týmu spolehlivého, přátelského a akčního kolegu - kolegyni.

Specifikace nabídky zaměstnání
Pracovní místo:
Výše pracovního úvazku:
Místo výkonu práce:
Předpokládaný nástup:

Kuchařka
100 %
Šluknov
01. 11. 2019

Požadavky na uchazeče:
•
•
•
•
•

výuční list – obor kuchař/ kuchařka apod., příp. maturitní vysvědčení,
praxe v oboru,
osobní angažovanost a zájem o práci,
zdravotní způsobilost,
bezúhonnost.

V případě zájmu je nutné doložit (originály nebo ověřené kopie):
•
•
•
•
•
•

průvodní dopis, v němž bude upřesněna motivace k získání místa na naší škole;
strukturovaný životopis v českém jazyce;
doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborné kvalifikaci;
doklady o dalším profesním vzdělávání (stačí přinést k osobnímu pohovoru);
lékařské potvrzení – ne starší než 90 dnů;
výpis z Rejstříku trestů – ne starší než 90 dnů.

Žádost o zaměstnání s připojeným životopisem můžete zasílat poštou případně e-mailem kontaktní osobě.
Vhodné uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru, který se uskuteční v květnu 2019.

Termín pro zasílání:

do 25. dubna 2019

Kontaktní osoba:

Bc. Jana Korečková

Email, telefon:

reditelka@skolka-sluknov.cz, +420 739 424 608, +420 412 386 260

