Javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta:
Delovno mesto:

učitelj m/ž

Opis del in nalog:

profesor kemije, priprava in izvedba pouka kemije in druge dejavnosti po
letnem delovnem načrtu Gimnazije Vič

Zahtevana poklicna/
strokovna izobrazba:
Trajanje zaposlitve:
Vrsta zaposlitve:
Delovne izkušnje:
Poskusno delo:
Zahtevano znanje
jezikov:
Zahtevana
računalniška znanja:

visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja)
od 1. 4. 2018 do 30. 11. 2018
polni delovni čas
ne
3 mesece
angleški jezik – razumevanje – dobro, govorjenje – dobro, pisanje – dobro
urejevalnik besedil – osnovno, delo s preglednicami - osnovno

Drugi pogoji:
Gre za zaposlitev v okviru javnega razpisa MIZŠ "PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2018". Učitelj začetnik je oseba, ki je stara do vključno 29 let
ob vključitvi v operacijo (1. 4. 2018), nima opravljenega strokovnega izpita na področju vzgoje in
izobraževanja, a izpolnjuje vse ostale z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja v 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). Ustrezen kandidat za učitelja začetnika je tudi, kdor nima pedagoške, pedagoškoandragoške oziroma specialnopedagoške izobrazbe, če izpolnjuje druge pogoje za opravljanje
vzgojno-izobraževalnega dela učitelja, svetovalnega delavca oziroma vzgojitelja v javnoveljavnem
programu oziroma programu s pridobljeno javno veljavnostjo, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni
zavod.
OPOZORILO: zaposlitev ustreznega učitelja začetnika na projektnem delovnem mestu se izvede
le v primeru, da je delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran - pogodba o zaposlitvi z
izbranim učiteljem začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri prijavitelja oziroma
delodajalca na predmetnem javnem razpisu.
Vlogi priložite še potrdilo o nekaznovanosti in dokazilo o izobrazbi.

