Úřad práce České republiky

Vysvětlivky viz 2. strana (nebo poslední strana).
Zaškrtnutí platí křížkem i zatržením, oboje má ve formuláři stejný význam.

www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

Hlášenka volného pracovního místa
Název a sídlo zaměstnavatele:

Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, přísp. org.

Místo výkonu práce zaměstnance
(adresa pracoviště):

Hronov, Hostovského 9100

Požadovaná profese:

učitel odborných předmětů elektro

Počet požadovaných zaměstnanců:
Typ pracovněprávního
vztahu:

pracovní poměr

neurčitou
Zaměstnání
na dobu:

Od:

33.170,- Kč

zdravé osoby

Do:

44.940,- Kč

Počet hodin
týdně:
osoba zdravotně znevýhodněná

OZP s maximálně 2. stupněm invalidity
OZP s invaliditou 3. stupně (dříve TZP)
OZP na vozíku (bezbariérový přístup)
absolventy
mladistvé do 18 let

Vhodné pro:

noční provoz

Expirace (VPM bude nabízeno a zveřejňováno do data) :

(obor napište
případně do
následujícího
řádku)

(požadavky ŘP
skupin., jazykové
požadavky,
náplň práce
apod.)

2 směny
4 směny

DPČ

plný
zkrácený

Pracovní
úvazek:

Do:

23201

DPP

Hrubá měsíční
Mzda/plat2) od:

1. 9. 2021

06668356

nepřetržitý provoz
turnusové služby
dělené směny
pružná pracovní doba

Požadovaný
minimální
stupeň
vzdělání:

Upřesňující
informace3) :

služební poměr

Od:

určitou
1 směna
3 směny

Směnnost:

CZ-ISCO1):

1

IČO:

základní vzdělání
bez vzdělání
nižší střední odborné
střední odborné s výučním listem

úplné střední odborné s vyučením i maturitou
úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení)
vyšší odborné

střední odborné bez vyučení a bez maturity
úplné střední všeobecné (gymnázium)

bakalářské
vysokoškolské

konzervatoř
vědecká výchova (Ph.D. apod.)

Požadujeme: Vysokoškolské vzdělání elektro v magisterském studijním programu, bezúhonnost, vstřícnost
a ochotu, zájem o učitelskou profesi. Praxe a pedagogické vzdělání výhodou.
Náplň práce: výuka odborných předmětů elektro, praxe a informatika.
Platové podmínky: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě. Možnost dalšího přivýdělku účastí na projektech, vedením kroužků, třídnictví atd.
Nabízíme práci v mladém kolektivu, podporu kariérního růstu, možnost dalšího vzdělávání.
V případě zájmu očekáváme profesní životopis prostřednictvím e-mailové pošty na adresu
maslikiewiczovaj@spsow.cz. S vybranými uchazeči budou následně sjednány pohovory.

Zaměstnanecké
výhody4):

Stravenky.

Zájem o občany z jiného státu Evropské
unie5):

Souhlas s nabízením volného pracovního místa cizincům6):

Souhlas se zaměstnaneckými kartami 7):

Souhlas s modrými kartami8):

Zveřejnit nabídku9)?

Nabízet v těchto
dalších okresech:

ano

ne

osobně
Způsob prvního
kontaktu zájemce
o volné pracovní místo
se zaměstnavatelem10):

Místo, případně čas:

e-mailem
telefonicky

Kdy

na výběrovém řízení
Kontaktní
osoba:
Tel. (bude
zveřejněn):

Mgr. Jana Maslikiewiczová
E-mail:

Za zaměstnavatele vyhotovil(-a):
Dne:

14. 1. 2021

Místo, datum, hodina:

maslikiewiczovaj@spsow.cz

Marta Snášelová

Tel. nebo e-mail výhradně pro ÚP ČR11):

snaselovam@spsow.cz

