Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave: NU06249
Delodajalec: MŠO: 5087813000
šifra SKD: 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS
Trata 40
4224 GORENJA VAS
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5553 ŠKOFJA LOKA
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ ZA DODATNO POMOČ - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: IZVAJANJE REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, INDIVIDUALNE

IN SKUPINSKE POMOČI TER DODATNE STROKOVNE POMOČI, VODENJE SAMOSTOJNEGA UČENJA
UČENCEV IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V SKLADU Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN NAVODILI
VODSTVA ZAVODA
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Izobrazba po Klasius:
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 8. 2020

Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 20 ur/teden

Zahtevane delovne izkušnje: ne

Poskusno delo: ne

Zahtevan vozniški izpit kategorije:
Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno
4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Vrsta strokovne izobrazbe:

psiholog, pedagog, socialni pedagog, učitelj v OŠ z opravljenim študijskim programom izpopolnjevanja za
učitelja dodatne strokovne pomoči, strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja, potrdilo iz kazenske
evidence o nekaznovanosti oseb (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku
(Okrajno sodišče), v vlogi navesti elektronski naslov za obveščanje kandidatov o izbiri
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Objava tudi na naslednjih UE:
Rok za prijavo kandidatov: 5 dni.

Način prijave kandidatov:

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: IZIDOR SELAK, 04 50 70 100, tajnistvo.ositgv@guest.arnes.si
Kontakt delodajalca za BO: IZIDOR SELAK, 04 50 70 100, tajnistvo.ositgv@guest.arnes.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda
Urnik dela:

dopoldan

Druga sporočila, opombe:
Datum sprejema prijave:
Rok za prijavo kandidatov:

1/1

2.3.2020
8.3.2020

Datum objave v prostorih zavoda: 3.3.2020

