Obec Vaľkovňa
Vaľkovňa 73
976 69 – Pohorelá
OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
V zmysle § 11 a odst. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme
informáciu o voľnom pracovnom mieste:
Kategória voľného pracovného miesta: rodičovský asistent (RA) v rámci Národného projektu
Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II.
Počet voľných pracovných miest: 1
Miesto výkonu práce: Materská škola, Vaľkovňa
Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa kvalifikačné predpoklady, resp. požiadavky na
dosiahnuté vzdelanie, gramotnosť je podmienkou.
Osobnostné predpoklady: priateľskosť k deťom, prirodzená autorita v rómskej komunite, dobré
vzťahy s rodinami.
Kvalifikačné požiadavky stanovené MV SR/ ÚSVRK, ktoré je potrebné aplikovať v procese
obsadzovania pracovnej pozície:
 ovládanie materinského jazyka detí z MRK
Pracovný pomer na dobu: určitú počas doby trvania projektu Národného projektu Podpora
predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II (NP PRIM II.).
Predpokladaný termín nástupu: marec 2021
Platové podmienky: platová trieda 01 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.
Požadované doklady:
 žiadosť o prijatie do zamestnania
 profesijný životopis - Europass
 overený doklad o ukončenom vzdelaní
 súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných
dokladoch
 v prípade úspešnosti na osobnom pohovore výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do
03.02.2021 do 12:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obecný úrad Vaľkovňa, Vaľkovňa 73,
976 69 Pohorelá.
Na obálke uveďte: „Žiadosť do zamestnania MŠ – NEOTVÁRAŤ“
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na obecný úrad. Žiadosti
doručené po stanovenom termíne nie sú akceptované a nebudú zaradené do výberového konania.
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Obec Vaľkovňa
Vaľkovňa 73
976 69 – Pohorelá
TERMÍN VÝBEROVÉHO KONANIA: 09.02.2021 o 11:00 hod. na Obecnom úrade
Vaľkovňa
Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň
uskutočnenia výberového konania dostavili v určenú hodinu na Obecný úrad Vaľkovňa.
Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie
opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých
oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania
rómskych uchádzačov o pracovné miesto.
Bližšie informácie nájdete na https://www.minv.sk/?narodny-projekt-prim-projekt-inkluzie-vmaterskych-skolach

Vo Vaľkovni, dňa 20.01.2021

Mária Bobáková
starostka obce

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obec Vaľkovňa
 Tel.: +421 (0)48 6196936-7
IČO: 00313912
Vaľkovňa 73
 Fax: +421 (0)48 6196 938
DIČ: 2021170041
976 69 Pohorelá
mail: obecvalkovna@valkovna.sk
Účet: 2002468001/5600
Prima banka

