
obecVarhaňovce,obecnýúradVarhaňovce,Varhaňovce56,
O82O5 Šar. Bohdanovce

Oznámenie o vothom pracovnom mieste

V zmysle §84 zákona č.Lg8l2oI9Z,z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

a o zmene a doplneníniektorých zákonov zverejňujeme informáciu o vol'nom pracovnom mieste

pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov projektu: Národný projekt ,,Podpora

marginalizovaných rómskych komunít l," NP PRlM

predprimárneho vzdelávania detí z
Projekt lnklúzie v Materských školách,"

Názov a adresa zamestnávatet,a: obec Varhaňovce, Varhaňovce 56, 082 05 šar, Bohdanovce

kategória volhého pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka _ 1 pracovné miesto

Predpoktady: v zmysle platnej právnej úpravy

Pracovnýpomernadobu:zastupovaniepočasMD,najneskórdo31-.10.2020
Platové podmienky: v zmysle platnej právnej úpravy

Požadované doklady:

o žiadosť o prijatie do zamestnania,

o profesijnýživotopis,

o doklady o ukončenom vzdelaní,

o súhlas so spracovaním osobných údajov,

žiadostio prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmidoruČte najneskór do 7'08'2020

do 12:00 hod na adresu: obec Varhaňovce, Varhaňovce 56, o82 05 šar, Bohdanovce

Na obálku uved,te: ,,žiadosť o prijatie do zamestna nia 07 Mš _ neotvárať",

pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na obec / obecný úrad,

07.o8.zozo.žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do Ústneho

pohovoru zaradené.

vyhlasovateť si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespíňaiú

požadované podmienky. Uchádzači spíňalrlci predpoklady budú pozvanína ústny pohovor,

k uzavretiu pracovného pomeru bude vyzvaný uchádzač podťa rozhodnutia výberovej komisie a

na základe písomného schválenia .,;;;;.l; Mv Šn/úsvpnr. Neúspešní kandidáti nebudú

vyhlasovate[om ko nta ktovaní,

ústny pohovor sa uskutoční dňa 13.08.2020 v čase od 9,00 hod, v budove obecného úradu obce

Varhaňovce (Varhaňovce 56,082 05 Šarišské Bohdanovce),

zamestnávatel aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie
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0ft/--7,

Mgr, tubica Pankip,úičová

starostka obceffi




