MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,
Námestie slobody č.14 , 971 01 Prievidza

Mesto Prievidza, Mestský úrad v Prievidzi, odbor školstva a starostlivosti o občana,
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta

Odborný zamestnanec školského úradu
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti
s obsadzovaným miestom:
 Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre kategóriu učiteľ pre ZŠ
a všeobecnovzdelávacích predmetov v súlade s odbornou a pedagogickou
spôsobilosťou podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 Dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 27
ods. 5 alebo § 61 ods.7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Práca s PC (Word, Excel, e-mail, internet),
 Bezúhonnosť
 Organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita, asertivita, zodpovednosť, logické
myslenie, odolnosť voči stresu
Zoznam požadovaných dokladov:
 Žiadosť o účasť na výberovom konaní
 Profesijný životopis
 Potvrdenie o priamej pedagogickej praxi
 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle platnej legislatívy a publikovanie mena a priezviska v zápisnici
z výberového konania v lehote 24 mesiacov od jej vyhotovenia na webovom sídle
mesta Prievidza.
Informácie pre uchádzača:
Pracovnou činnosťou bude koordinácia, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku
školstva na úrovni mesta Prievidza.
Základná zložka mzdy: 946,00 Eur – 1113,00 Eur
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie odborný
zamestnanec školského úradu – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do
17.5.2019 na adresu:

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
Tel.: 046 5179 110, 046 542 69 41
www.prievidza.sk

IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
IČO: 318442
e-mail: info@prievidza.sk

Mestský úrad v Prievidzi
Nám. slobody č. 14
971 01 Prievidza.
Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ v Prievidzi.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní
na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.
Predpokladaný nástup do zamestnania je od 1.7.2019, prípadne dohodou.
V Prievidzi 3.4.2019

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
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