
Požadovaná prax: nevyžaduje sa Skupina študijných odborov:

Zameraný na sociálnu pedagogiku

Nahláška voľného pracovného miesta

1. Zamestnávateľ

Názov zamestnávateľa: Základná škola, Lúčna 827/26, 093 01  Vranov nad Topľou IČO: 37873385

Prevažujúca činnosť zamestnávateľa: Výchovno - vzdelávacia činnosť SK-NACE (číselný kód): 85200

Pracovný pomer: Na určitú dobu- (do 31.08.2022) Počas trvania národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II  ( NP Pop II )

Ustanovený pracovný čas v hodinách za týždeň 37,5 hod.

Sídlo zamestnávateľa: Lúčna 827/26, 093 01  Vranov nad Topľou, Slovenská republika Počet zamestnancov: 58

Internetová adresa: www.zslucnavt.sk

Telefón: 057/4463626

Miesto výkonu práce: Lúčna 827/26, 093 01  Vranov nad Topľou, Slovenská republika E-mail na kontaktnú osobu: skola@zslucnavt.sk

Telefón na kontaktnú osobu: 057/4463626, 0918 512 320

Meno kontaktnej osoby/ funkcia: PaedDr. Blažena Mastisová, riaditeľka školy E-mail na kontaktnú osobu: skola@zslucnavt.sk

Telefón na kontaktnú osobu: 0918 512 320

2. Pracovné podmienky

Dátum nástupu na voľné pracovné miesto:    je možný od 11.01.2021

Pracovné miesto vhodné pre: absolventa- ÁNO

Práca na zmeny:             jednozmenná

Pracovný čas (od / do):  07.30 hod. - 15.30 hod.

3. Zabezpečenie obsadenia voľného pracovného miesta

Dátum ukončenia zverejnenia: 16.12.2020

4. Výhody poskytované zamestnávateľom

Príspevok na dopravu a stravovanie v rámci sociálneho fondu

5. Popis voľného pracovného miesta

Názov pracovného miesta: Sociálny pedagóg                                                                  Kód pracovného miesta podľa SK ISCO - 08:  2359002

Počet voľných pracovných miest v nahlasovanej pracovnej pozícii: 1 Úväzok : 37,5/ týždeň v zmysle Zákonníka práce

Základná zložka mzdy v € (v hrubom) - bez príplatkov, bez osobného ohodnotenia: V zmysle zákona č.552/2003 Z.z.,

zákona č.553/2003 Z.z. a zákona č.388/2018 Z.z.- ustanovujú sa zvýšené stupnice platových taríf zamestn.

Všeobecné spôsobilosti: komunikatívnosť, kultivovaný prejav

Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, empatia

Vo Vranove nad Topľou   dňa: 08.12.2020

Náplň (druh) práce: Činnosti vykonávané sociálnym pedagógom na základných školách. Výkon odbornej činnosti v rámci prevencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov 

ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia; zabezpečovanie sociálneho servisu žiakov a pod.

6. Požadovaná kvalifikácia

Kvalifikačné požiadavky: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa magisterské

Študijný odbor: učiteľstvo a 

pedagogické vedy

7. Znalosti potrebné na obsadenie pracovného miesta

Znalosť PC:                                                                                                      Požadovaný stupeň znalosti:

1. WORD                                                                                                           elementárna

2. EXCEL                                                                                                           elementárna

3. INTERNET                                                                                                     elementárna

4. POWER POINT                                                                                              elementárna
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