Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Ružová 91/1, 054 01 Levoča
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
V súlade s ustanoveniami § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zverejňujeme oznam o voľnom pracovnom mieste.
Názov a adresa zamestnávateľa: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie, Ružová 91/1, 054 01 Levoča
Kontakt na zodpovednú osobu: 053/451 1968, 0911 575799
Kategória voľného pracovného miesta: psychológ – 1 pracovné miesto, 100% úväzok
Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020
Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 10.
Absolvované adaptačné vzdelávanie je výhodou.
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 Nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania – MS Word
• Profesijný životopis + motivačný list – MS Word
• Doklady o ukončení požadovaného stupňa vzdelania – scan
• Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z.z.
Iné súvisiace požiadavky:
• 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.
Termín nástupu: september 2022
Adresa na zaslanie žiadostí a požadovaných dokladov: cpppple@cpppple.sk. Požadované
doklady doručiť do 12.08.2022.
Po termíne ukončenia prijímania žiadostí uchádzačov o voľné pracovné miesto vyhlasovateľ
posúdi všetky doručené písomné doklady a vyberie vhodných uchádzačov, ktorým e – mailom
oznámi termín a miesto osobného pohovoru. Uchádzačov, ktorí nespĺňajú požiadavky na výkon
pracovnej činnosti, vyhlasovateľ vyrozumie formou e-mailu.
V Levoči, 02.08.2022
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