Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov
v Centre pre deti a rodiny MICHALOVCE
Centrum pre deti a rodiny MICHALOVCE, Fr. Kubača 7, 071 01
Michalovce v súvislosti s § 11a zákona č. 317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z.z.“) vyhlasuje:
Výberové konanie číslo:
Kraj:

1/2020
Košický

Názov pracovnej pozície: vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec, zamestnanec pri
výkone práce vo verejnom záujme
Počet voľných miest:
Doba určitá :

1
31.12.2021

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Michalovce – samostatne usporiadané
skupiny CDR
Hlavné úlohy: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom,
ktorým je vychovávateľ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Termín nástupu: september 2020
Základná zložka mzdy PT: od 872,50 € /mes. do 1064,50 €/mes (v závislosti od stupňa
vzdelania a kariérového stupňa )
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou v odbore vychovávateľ
alebo vyššie odborné vzdelanie v tomto odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
alebo druhého stupňa v odbore vychovávateľstvo, špeciálna pedagogika alebo v súlade
s vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov pre uvedenú pozíciu.
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: Práca s deťmi, empatia, komunikatívnosť,
trpezlivosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti, pozitívny prístup pri riešení problémov
a schopnosť pre tímovú spoluprácu.
Požadované odborné znalosti: znalosť Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Nejedlá Martina
Telefón: 0918 390 261, 056/6281177

e-mail: detskydomovmi@mail.t-com.sk
Adresa centra: Centrum pre deti a rodiny Michalovce, Fr. Kubača 7, 071 01 Michalovce
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu vychovávateľ:
a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla výberového
konania,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) profesijný štruktúrovaný životopis,
d) motivačný list
e) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
f) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými
dokladmi je do 15.08.2020
V určenom termíne ich zasielajte na adresu CDR, ktorý je uvedený v texte inzerátu. Po
tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný
pohovor.

Michalovce, 08.07.2020

