Voľné pracovné miesto – vyhlásenie
Riaditeľ Strednej priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník, prijme do
pracovného pomeru:
učiteľa pre odborné výtvarné predmety

Pracovné podmienky:
pracovný pomer na dobu určitú - od 1.9.2020 do 31.8. 2021. Pracovný úväzok 22 hod./t.
Požadovaná kvalifikácia
Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - výtvarná výchova, alebo aprobácia s inými predmetmi,
VŠ II. stupňa - príslušné odbory Vysokej školy výtvarných umení,
VŠ II. stupňa - umeleckého smeru s výtvarným zameraním

Ďalšie potrebné požiadavky:
počítačové znalosti, COREL DRAW, ADOBE ILUSTRATOR, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE INDESIGN,
ADOBE ACROBAT,
softvér na strih videí, animáciu, tvorbu webu, WORD, EXCEL,
komunikatívnosť,
spoločenský rozhľad,
samostatnosť,
sebadisciplína a sebamotivácia,
zodpovednosť,
flexibilita.

Forma odmeňovania
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
profesijný životopis,
doklady o vzdelaní, príp. praxi,
potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre
prijatých uchádzačov,
súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15
Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte alebo osobne doručte na adresu školy alebo emailom v
termíne do 20. augusta 2020.

Adresa školy
Stredná priemyselná škola
Sovietskych hrdinov 369/24
0890 10 Svidník

Kontakt
Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:
tel.: +421 54 78 818 11, 0915 964 250
e-mail: skola@spssvidnik.sk, olejarpavel@gmail.com

