Střední škola hotelnictví a společného
stravování, Teplice nad Metují
Střmenské podhradí 218, 549 57 Teplice nad Metují

Nabídka volných pracovních míst

1. Učitel odborných předmětů – technologie, potraviny a výživa












úvazek
– částečný (eventuálně plný)
směnnost
– jednosměnný
odborná a pedagogická způsobilost
o dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, §3 a §9 (minimálně
vysokoškolský vzdělání, magisterský stupeň)
typ pracovně právního vztahu
- pracovní smlouva
platové ohodnocení
o 11. platová třída (22 140,- - 26 740,- Kč)
o 12. platová třída (22 620,- - 29 500,- Kč)
nástup
- 1. 9. 2017
další požadavky:
o znalost práce ve školské evidenci Bakalář, bezúhonnost, znalost práce na PC
(balík Microsoft Office), ochota učit se novým věcem, flexibilita, znalost
školské legislativy výhodou
o zaslání životopisu a motivačního dopisu
přihlášky posílejte:
o skola@sshssteplicenm.cz, paní Sluková
o telefon 491 581 279, 491 581 280
o termín: do 23. 6. 2017

2. Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů – německý jazyk + informační a komunikační
technologie (matematika nebo tělocvik)
 úvazek
– částečný (eventuálně plný)
 směnnost
– jednosměnný
 odborná a pedagogická způsobilost
o dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, §3 a §9 (minimálně
vysokoškolský vzdělání, magisterský stupeň)
 typ pracovně právního vztahu
- pracovní smlouva
 platové ohodnocení
o 11. platová třída (22 140,- - 26 740,- Kč)
o 12. platová třída (22 620,- - 29 500,- Kč)


nástup

- 1. 9. 2017





další požadavky:
o znalost práce ve školské evidenci Bakalář, bezúhonnost, znalost práce na PC
(balík Microsoft Office), ochota učit se novým věcem, flexibilita, certifikát
„hodnotitel ústní MZ z NEJ“ a znalost školské legislativy výhodou
o zaslání životopisu a motivačního dopisu
přihlášky posílejte:
o skola@sshssteplicenm.cz, paní Sluková
o telefon 491 581 279, 491 581 280
o termín: do 23. 6. 2016

3. Učitel odborného výcviku – pro obor Kuchař
 úvazek
– částečný (eventuálně plný)
 směnnost
– jednosměnný
 odborná a pedagogická způsobilost
o dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, §3 a §9 (minimálně
vysokoškolský vzdělání, magisterský stupeň)
 typ pracovně právního vztahu
- pracovní smlouva
 platové ohodnocení
o 9. platová třída (21 570,- - 24 910,- Kč)
 nástup
- 1. 9. 2017
 další požadavky:
o znalost práce ve školské evidenci Bakalář, bezúhonnost, znalost práce na PC
(balík Microsoft Office), ochota učit se novým věcem, flexibilita, znalost
školské legislativy výhodou
o zaslání životopisu a motivačního dopisu
 přihlášky posílejte:
o skola@sshssteplicenm.cz, paní Sluková
o telefon 491 581 279, 491 581 280
o termín: do 23. 6. 2017

Teplice nad Metují 31. května 2017
Ing. Petra Jansová, ředitelka školy

telefon: 491 581 279

E-mail: skola@sshssteplicenm.cz

www.sshssteplicenm.cz

