Majster odbornej výchovy, študijný odbor kuchár, SOŠ hotelová Horný Smokovec 26,
Vysoké Tatry
Voľné pracovné miesto - vyhlásenie
Riaditeľ SOŠ hotelová Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry 06201 prijme do pracovného
pomeru
 majstra odbornej výchovy pre študijný odbor kuchár
Pracovné podmienky


pracovný pomer na dobu určitú od 02.10.2019

Požadovaná kvalifikácia (podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.)





vyučený v odbore čašník-servírka, alebo v príbuznom odbore – ÚSO +DPŠ, alebo
VŠ 1.st. (Bc.) v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
a vyučenie v príslušnom, alebo v príbuznom odbore, alebo
VŠ v študijnom odbore bakalár štúdium pre MOV a vyučenie v príslušnom, alebo
príbuznom odbore
stredoškolské vzdelanie (maturita + výučný list v odbore) alebo vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa.

Ďalšie požiadavky






znalosť práce s PC,
komunikatívnosť a flexibilita
vysoké pracovné nasadenie
prax v odbore minimálne 10 rokov / prax v zahraničí vítaná/
znalosť cudzieho jazyka

Požadované doklady







prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
profesijný životopis,
doklady o vzdelaní, príp. praxi,( vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský
diplom),
potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti platí len pre prijatých uchádzačov,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov,
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania
v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie MOV" posielajte alebo osobne
doručte na adresu školy v termíne do 30.09. 2019.
Uprednostníme uchádzača s maturitou alebo výučným listom v odboroch, čašník, kuchár - po
splnení kvalifikačných predpokladov, skúsenosti a praxe zo zahraničia.
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 01.10.2019.

Adresa školy
SOŠ hotelová Horný Smokovec 26
Vysoké Tatry 062 01
Kontakt



tel.: +421 52 4422865
e-mail: hotelovatatry@mail.telekom.sk

