Bratislavslý

samosprávny
kraj

Pracovná ponuka:
ľeferent oddelen ia školstva
na Bratislavskom samosprávnom kraji, Sabinovská 16,820 05 Bratislava

Miesto pľáce: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
Minimálny nástupný plat:

1 300,_€

Teľmín nástupu: ihned', príp' dohodou

Druh pracovného pomeru: na dobu určitúna 1 rok so skúšobnou dobou (moŽnost'zmeny na

dobu neurčitú)

Náplň pľáce, infoľmácie o pracovnom mieste:
prenesený výkon štátnej správy na úseku stredných škÔl, ktoných je BSK zriaďovatel'om,
odborná a poradenská činnost'pre stredné školy a školskézariadenia,
usmerňovanie, riadenie a koordinácia činnosti stredných škÔl v oblasti zabezpečovania
výchovno-vzdelávacieho procesu,
spracúvanie informáciív oblasti výchovy a vzdelávania,
spolupráca s obcami, inými samosprávnymi krajmi, príslušným okresným úradom a inýmĺ
orgánmi štátnej správy, s fyzickými a právnickými osobami,
spolupráca s príslušnýmiústrednými oľgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi vo
veciach odborného vzdelávania a prípravy,
príprava podkladov a návrhov ku koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v Bratislavskom
sa mosprávnom kraji (Bs K)' realizácia schvá lených strateg ických zám e rov,
zabezpečovanie podujatíorganizovaných Bratislavským samosprávnym krajom,

Požiadavky na zamestnanca:
- znalosť legislatívy v oblastĺ vzdelávania, štátnej správy v školstve a s tým súvisiacich právnych

predpisov,
pedagogická prax je výhodou,
- skÚsenost's prácou vo verejnej správe vítaná,
_

Požadovanévzdelanie:

-

vysokoškolské ll. stupňa

PoŽadovaná pľax:

-

min' 5 ročná prax V oblasti vzdelávania, prax vo verejnej správe vítaná

Jazykové znalosti:
Anglický jazykje výhodou

osobnostné predpoklady, d'alšie požiadavky:

-

zodpovednost', vysoké pracovné nasadenie, samostatnosť, tímová práca, komunikatíVnost',
spol'ahlivost', schopnosť pracovať v kolektíve, flexibilita.
Sabinovská u[. 16, P.o.BoX 106, 82o 05 Bratistava 25, www.bratistavskykraj.sk, lČo 3ó06360ó

Tet. : 02148264111

PočÍtačové
znalosti - pouŽívate ľ:
Mĺcrosoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - mierne pokročĺlý
Microsoft outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - základy

Výhody:
stabil né zamestna

n ie v regionálnej sa mospráve;
program vzdelávania podporujúci zvyšovanie kvalifikácie v odbore a odborný rast;
5 dní dovolenky navyše v súlade s kolektívnou zmluvou;
letné a vianočné odmeny v súlade s kolektívnou zmluvou;
práca v priate|'skom a dynamickom kolektíve

Vašu Žiadosýmotivačný Iist a Životopis prosím zašlite na adresu: melanĺa.durdovanska@region-bsk'sk
do 18. 10. 2o19 (Žiadosti/Žĺvotopisv doručenépo tomto termíne nebudú akceptované)

Pokial' vyhovujete profilu hl'adanej pozícĺe,resp' spíňate stanovené poŽĺadavky, budeme Vás

kontaktovať telefonicky a pozveme Vás na osobné stretnutie.

Kontaktná osoba:
Jana Zápalov á,

Mg r'

02l 48264825, ia na.

zapalova@reo ion-bsk. sk
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