Mateřská škola Jílové, okres Děčín
příspěvková organizace se sídlem Průběžná 299, 407 01 J í l o v é
Ředitelka Mateřské školy zveřejňuje
veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pozice:
kuchař – ka
Místo výkonu práce: MŠ Jílové
Druh práce: práce spočívající v zabezpečení stravování dětí předškolního věku
Druh pracovního poměru: na dobu určitou 24 měsíců ( se zkušební dobou 3 měsíců), s možností
změny trvání pracovního poměru na dobu neurčitou
Předpokládaný termín nástupu: 1.5.2018, popř. podle dohody
Předpoklady a požadavky pro vznik pracovního poměru:
- Státní občanství ČR, popř. občanství cizího státu s trvalým pobytem v ČR
- Trestní bezúhonnost
- Způsobilost k právním úkonům
- Praxe v oboru výhodou
- Časová flexibilita, aktivní přístup k řešení problémů
-

Výhodou: Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru – kuchař, kuchař – číšník, praxe
v oboru

Uchazeč-ka k přihlášce doloží tyto doklady:
- Životopis s uvedením údajů
- Výpis z evidence Rejstříku trestů osvědčující bezúhonnost – ne starší 3 měsíců
- Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
/ originál dokladu předloží uchazeč-ka při ústním pohovoru/
Platové podmínky:
- řídí se nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy
- Pracovní pozice je zařazena do 5. platové třídy
Lhůta pro podání přihlášky: do 10.4.2018
Místo a způsob podání přihlášky:
Požadované doklady doručte v uzavřené obálce s označením – „ VÝZVA – kuchař-ka“ a „ Neotevírat“
-osobně do Mateřské školy, Průběžná 299,407 01 Jílové nejpozději do 10.04.2018
do 10 hodin
-poštou na adresu: Mateřská škola Jílové, okres Děčín, k rukám ředitelky,
Průběžná 299, 407 01 J í l o v é

Poskytnutím výše uvedených údajů dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro
vnitřní potřebu Mateřské školy. Na Vaši žádost Vám budou všechny zaslané materiály, po ukončení
výběru uchazeče, vráceny.
Místo a datum ústního jednání ( pohovoru):
Uchazeči, kteří splní předpoklady a podmínky stanovené ve veřejné výzvě a postoupí do dalšího kola
hodnocení nabídek, budou pozváni k ústnímu jednání, které se uskuteční dne: v budově MŠ,
Průběžná 299, Jílové. ( pozvánka s upřesněním času bude zaslána e-mailem 2 dny předem )
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu bez uvedení důvodu nebo nevybrat na základě
této výzvy žádného uchazeče.
Jílové 20.3.2018
Říhová Helena, ředitelka školy

