CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENCIE
Štefánikova 8, 085 01 Bardejov
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Názov zamestnávateľa:
Sídlo zamestnávateľa:
Kontakt:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Štefánikova 8, 085 01 Bardejov
054/4724928, centrum@cpppap-bardejov.sk

Pracovná pozícia: pedagogický asistent
Počet voľných pozícií: osem
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a podľa vyhlášky 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 6).
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a emailovým kontaktom
- profesijný životopis
- kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov.
Iné súvisiace požiadavky(potrebné doložiť až po výberovom konaní):
- zdravotná spôsobilosť
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- ovládanie štátneho jazyka
- potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti v zmysle § 4 ods.1 vyhlášky č. 1/2020 Z.z na
základe dokladov:
- doklad o každom pracovnom pomere, v ktorom bola vykonávaná pracovná činnosť
odborného zamestnanca (napr. kópia zmluvy)
- pracovný posudok vydaný každým predchádzajúcim zamestnávateľom, u ktorého bola
vykonávaná pracovná činnosť odborného zamestnanca, alebo
- potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti vydané každým predchádzajúcim
zamestnávateľom, u ktorého bola vykonávaná pracovná činnosť odborného zamestnanca
Pracovné podmienky:
- nástup 1. október 2022
- úväzok – 100%
- na dobu určitú – do 31.8.2023
Miesto výkonu práce: príslušná základná škola v okrese Bardejov
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady zašlite mailom do 27.9.2022 do 14.00hod.
Na základe predložených žiadostí budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor.
Bardejov, 22.9.2022
Mgr. Katarína Harňáková
riaditeľka CPPPaP Bardejov
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