Mesto

GELNICA

Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
Oznámenie o vol'nom pracovnom
V zmysle

zákona

zákonov

č. 138/2019

zverejňujeme

zamestnancoch

o voľnom

informáciu

a odborných

zverejňujeme
vzdelávania

Z.z. o pedagogických

o voľnom

informáciu

Názov a adresa zamestnávatera:
Voľné pracovné

v Materskej
II.

miesto:

pracovnom

zamestnancoch

mieste

rómskych

Predpoklady:

: podľa zákona 138/2019

ktorým

zamestnancoch

§l1a

zákona

niektorých

realizácie

č.138/2019

zákonov

Národného

a o zmene

v znení

projektu

a doplnení

niektorých

Z.z. o pedagogických
neskorších

"Podpora

predpisov
predprimárneho

II"
4, Gelnica

asistent

Podpora

Z.z. o pedagogických

Z.z. o uznávaní dokladovo

znení neskorších predpisova

v rámci

komunít

škole Slovenská 49 v Gelnici, v rámci projektu

zákonov a zákona 359/2019

a doplnení

Mesto Gelnica, Banícke námestie

1miesto - pedagogický

a odborných

V zmysle

mieste

a o zmene

pracovnom

detí z marginalizovaných

zamestnancoch

mieste

predprimárneho

zamestnancoch

vzdelávania

a odborných

vzdelaní, o uznávaní odborných

sa menia a doplňajú niektoré

detí z marginalizovaných

zamestnancoch

kvalifikácií

zákony. Ukončené stredoškolské

rómskych

a o zmene a doplnení

a o zmene a doplnení
vzdelanie

komunít

niektorých

niektorých

zákonov v

s maturitou

Pracovný pomer na dobu: určitú

Platové podmienky:
doplnení

určené v zmysle zákona č.138/2019

niektorých

a doplnení

zákonov, zákona č.553/2003

niektorých

Požadované

Z.z. o pedagogických

Z.z. o odmeňovaní

zamestnancoch

niektorých

zamestnancov

a odborných

zamestnancoch

pri výkone práce vo verejnom

a o zmene a
záujme a o zmene

zákonov.

doklady:

- žiadosť o prijatie do zamestnania
- Europass (životopis)
- doklady o ukončenom

vzdelaní

- súhlas so spracovaním

osobných

Žiadosti o prijatie

údajov

do zamestnania

Mesto Gelnica, Banícke námestie
Na obálku uveďte:

Pre posúdenie
doručené

rr

dodržania

po stanovenom

termíne

Výberové

konanie

sa uskutoční

dátum doručenia

nebudú akceptované

dňa: 18.11.2021

pri výbere zamestnanca

zaobchádzaní

(antidiskriminačný

doručte

najneskôr

do 16.11.2021

do 10:00 hod na adresu:

Gelnica

v niektorých

oblastiach

zákon) v znení neskorších

žiadosti na Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie

a nebudú do výberového

ktorí nesplňajú

konania tých uchádzačov,

konanie telefonicky.

o rovnakom

dokladmi

PEDAGOGICKÝ ASISTENT - Neotvárať".

výberové

aplikuje

4, 05601

lehoty je rozhodujúci

nezaradiť do výberového

Zamestnávater

spolu s požadovanými

požadované

v čase o 14.00 hod v budove
na toto pracovné

Mestského

vo forme preferenčného

Vyhlasovater

si vyhradzuje

Uchádzači splňajúci predpoklady

Žiadosti
právo

budú pozvaní na

úradu.

miesto dočasné vyrovnávacie

a o ochrane pred diskrimináciou

predpisov,

konania zaradené.
podmienky.

4, Gelnica.

a o zmene a doplnení
zamestnávania

v zmysle § 8 zákona č. 365/2004

opatrenie

niektorých

rómskych

zákonov

uchádzačovo

pracovné

miesto.

V Gelnici 08.11.2021

IČO:

Bankové spojenie:

00329061

Prima banka Slovensko,

Číslo účtu:
a.s.
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