Stredná odborná škola
stavebná
Tulipánová 2
011 62 Žilina

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
UČITEĽ ODBORNÝCH STAVEBNÝCH PREDMETOV
podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov a adresa
zamestnávateľa
Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina
učiteľ / učiteľ strednej školy
Kategória / podkategória
pedagogického zamestnanca
V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných
Kvalifikačné predpoklady
predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov:
ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom
odbore a v príslušnom študijnom programe v súlade so zákonom
138/2019 Z. z. a vyhláškou MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných
zamestnancov so zameraním stavebníctvo ( Stavebná fakulta VŠ)
• žiadosť o prijatie do zamestnania
Zoznam vyžadovaných
• profesijný životopis
dokladov
• kópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesná a duševná
spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti)
• súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre
potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR
• ovládanie štátneho jazyka
Iné požiadavky
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• odborná prax
od 01.02.2022 do 31.08.2022 na dobu určitú, od 01.09.2022 na
Termín nástupu
dobu neurčitú
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
Pracovné podmienky
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy
a dĺžky započítanej praxe a zaradenia do požadovaného
kariérového stupňa - od 920,- €
plný úväzok 37,5 hod
Rozsah úväzku
do
06.
decembra
2021
e-mailom
na
adresu:
Termín podania žiadostí
riaditel@sosstavebna.sk alebo poštou na adresu školy.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.
Žilina 03.11.2021
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