Formulár inzercie pracovného miesta

INZERUJÚCA SPOLOČNOSŤ
Názov spoločnosti
Adresa spoločnosti
IČO

PERSONA
Vrančovičova 29, 841 03 Bratislava
30869897
Poslaním združenia je pomoc ľuďom v nepriaznivej
životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre

Stručná charakteristika spoločnosti

organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských
a iných aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju
a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života.

Kontaktná osoba za spoločnosť
(meno a priezvisko, tel., mail)

Mgr. Martina Gymerská, 0948 046 102,
office@ozpersona.sk

INFORMÁCIE O PONÚKANOM PRACOVNOM MIESTE
Odborný garant v rámci projektu Etablovanie sociálnej
Obsadzovaná pozícia

práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov
osobnostno-sociálnej výchovy do škôl

Druh pracovného pomeru

Polovičný pracovný úväzok

Termín nástupu

1.4.2018

Ponúkaný plat (brutto)

dohodou
garantuje kvalitu celého projektu a jeho jednotlivých
aktivít dohliadaním na odbornosť a obsah všetkých
odborných aktivít, ako aj dodržiavanie úrovne a
profesionálnej kvality obsahu odborných výstupov,

Náplň práce, právomoci
a zodpovednosti

príprava 7 sád školiacich materiálov a pomôcok (pracovné
listy pre žiakov, metodické materiály pre učiteľov, krátke
videá, podklady pre zážitkové aktivity a pod.) pre potreby
zavádzania programov OSV do škôl, spolupracuje na
organizovaní konferencie a spolupodieľa sa na ďalších
informačných aktivitách projektu, vykonáva činnosť podľa
potrieb projektu.

Zamestnanecké výhody, benefity

Flexibilný pracovný čas
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POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

Vysokoškolské vzdelanie
Sociálna práca, psychológia, špeciálna pedagogika,

Vzdelanie v odbore

študijné odbory pedagogického zamerania plus
celoživotné vzdelávanie v oblasti osobnostnosociálneho rozvoja, ďalšie podľa posúdenia

Jazykové znalosti
Počítačové znalosti
Vodičský preukaz
Počet rokov praxe
Pozícia je vhodná pre absolventa
Osobnostné predpoklady a zručnosti

Dobrá znalosť slovenského jazyka
Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet Explorer
nie
prax v danej oblasti minimálne 1 rok
nie
zodpovednosť, samostatnosť, dobré vyjadrovacie
schopnosti (aj v písomnom prejave), sociálne zručnosti

INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ
Životopis (požadovaný formát)
Motivačný list
Kontaktná osoba pre výberové konanie

Formát europasu
Nie je podmienkou
Mgr. Martina Gymerská, office@ozpersona.sk

(meno a priezvisko, mail)

Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá.
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