Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:

NJ01926

MŠO: 5083583000

šifra SKD: 85.200
OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA
VELIKA DOLINA 30
8261 JESENICE NA DOLENJSKEM

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5502 BREŽICE
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROJEKTNO DELOVNO MESTO: PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU

VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2019 - POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: POMOČNIK VZGOJITELJA ZAČETNIK BO PRIDOBIVAL VZGOJNO -

IZOBRAŽEVALNE IZKUŠNJE, KI SO OBVEZNE ZA PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE, IN OPRAVIL VSE Z
ZAKONOM IN DRUGIMI PREDPISI DOLOČENE AKTIVNOSTI ZA PRISTOP K STROKOVNEMU IZPITU S
PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA. PREKO ORGANIZIRANEGA IN STROKOVNO VODENEGA
PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V ODDELKU SE BO UVAJAL V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO.
150 srednja strokovna, srednja splošna, 143 Izobraževanje vzgojiteljev

Izobrazba po Klasius:

predšolskih otrok,
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: določen čas 5 mesecev oziroma 1.5.do 30.9.2019
Zahtevane delovne izkušnje: ne

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Poskusno delo: ne

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
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
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Kandidati morajo ustrezati

pogojem javnega razpisa "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019, ki so objavljeni na spletni
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pomočnik vzgojitelja začetnik je oseba, ki je stara do
vključno 29 let ob vključitvi v operacijo (1.5.2019), nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in
izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela pomočnika vzgojitelja začetnikav javnoveljavnem programu oziroma programu s
pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod, in išče prvo zaposlitev oziroma ima
manj delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
23/06, 81/07, 105/08, 38/14 in 64/15). Zavod bo zapolitev ustreznega pomočnika vzgojitelja začetnika na
projektnem delovnem mestu izvedel le, če bo kot delodajalec na javnem razpisu izbran - pogodba o zaposlitvi
se z izbranim kandidatom sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja. Kandidat mora k vlogi priložiti
potrdilo o ustrezni izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti in življenjepis.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 3 dni.
Način prijave kandidatov:

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: MOJCA BREGAR GORIČAR, 49 57 112,

mojca.bregar.goricar@gmail.com
Posredovanje ZRSZ:
Poskusno delo: ne
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Datum sprejema prijave: 4.1.2019
Rok za prijavo kandidatov: 10.1.2019
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Datum objave v prostorih zavoda: 7.1.2019

