Materská škola,
Škultétyho 1031/26
075 01 T r e b i š o v
INFORMÁCIA O VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIESTACH
V zmysle § 6 ods. 1, 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste
Názov/adresa zamestnávateľa:

MŠ Škultétyho 1031/26, Trebišov
Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov
e-mail: ms@3msv1.sk; tel.: 0918 755 644

Kontakt:

telefón – len v pracovné dni 8:00 – 16:00 hod.

Kontaktná osoba:

Mgr. Slavka Iľková – riaditeľka MŠ

Pracovná pozícia:

POMOCNÁ KUCHÁRKA + UPRATOVAČKA
Zastupovanie počas dočasnej práceneschopnosti

Kvalifikačné predpoklady:

minimálne základné vzdelanie
– odborná spôsobilosť na prácu v školskom stravovaní

Osobnostné predpoklady:

fyzická zdatnosť, samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť,
spoľahlivosť, flexibilita, ochota spolupracovať v tíme

Plat: /platný od 1.1.2020/
V zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

od 572,- eur/1.PT+ doplatok do minimálnej mzdy/a v závislosti od

dĺžky započítanej praxe
Úväzok:

100% /50% pomocná kuchárka a 50% upratovačka/

Iné doplňujúce údaje o voľnom pracovnom mieste:
Predpokladaný nástup:
Pravidelné pracovisko:

- počet voľných pracovných miest:

1

19.4.2021 a v závislosti od aktuálnej situácie v súvislosti s opatreniami COVID-19 /otváranie škôl/
elokokované pracovisko a ŠJ pri MŠ Pri Polícii2667, Trebišov

Zoznam požadovaných dokladov:
-Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
-Profesijný štruktúrovaný životopis
-Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti /zamestnanci v kuchyni/ ktoré
vydáva príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva po absolvovaní skúšky.
-Súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. /tlačivo k dispozícií-www.3msv1.sk/dokumenty/iné/
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
Čestné vyhlásenie - bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s ostatnými požadovanými dokladmi žiadame doručiť
LEN poštou alebo e-mailom do 13.4.2021 /s rešpektom na aktuálne opatrenia-zákaz vychádzania v čase mimoriadnej situácie/.
Na základe zaslaných žiadosti a priložených dokladov odpovieme a budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov,
ktorí spĺňajú predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom/nutné
preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako 7 dní/.

Mgr. Slavka Iľková-riaditeľka
Trebišov, 29.3.2021
Materská škola, Škultétyho 1031/26,
075 01 Trebišov
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