OBEC VARHAŇOVCE,
Obecný úrad Varhaňovce, Varhaňovce 56,
082 05 Šarišské Bohdanovce
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta :
učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie
Miesto výkonu práce : Materská škola Varhaňovce
Predpokladaný nástup na pracovnú pozíciu : 1.9.2022
Pracovný pomer : na dobu určitú : zastupovanie počas rodičovskej dovolenky
Platové podmienky : Podľa zákona 553/2003 Z.z. Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky :
♦ Vysokoškolské vzdelanie druhého alebo prvého stupňa alebo stredné odborné vzdelanie – podľa
zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (zameranie
predškolská pedagogika)
Požadované doklady uchádzačov:
♦ Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
♦ kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní,
♦ štruktúrovaný životopis
♦ čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
Všetky požadované doklady zasielajte na e-mailovú adresu : obec@obecvarhanovce.sk
03.08.2022 s označením predmetu správy „VÝBEROVÉ KONANIE – učiteľ/ka MŠ“

do

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po stanovenom termíne
uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním
a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1 písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho
z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na
danú pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Kontaktné informácie:



Obec Varhaňovce
Mgr. Jarmila Krivá, tel. kontakt 0915 999 084
email: jarmila.kriva@varhanovce.dcom.sk





prípadne
Mgr. Natália Krjaková Pankievičová, tel. kontakt 0944 390 251
email: skolka.varhanovce@gmail.com

PhDr. Ľubica Pankievičová
starostka obce Varhaňovce
Vo Varhaňovciach 21.7.2022

