Úřad práce České republiky

Vysvětlivky viz 2. strana (nebo poslední strana).

www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

Zaškrtnutí platí křížkem i zatržením, oboje má ve formuláři
stejný význam.

HLÁŠENKA VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
Zaměstnavatel:

SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761 342 01 SUŠICE

Název profese:

učitel německého jazyka

Počet volných pracovních míst:
Místo výkonu práce (adresa):

Mzda/plat3) od (Kč):

pracovní poměr

neurčitou

určitou

dohoda o provedení práce
Od:

22 620

Do (Kč):
2 směny

3 směny
4 směny
turnusové služby
nepřetržitý provoz
noční provoz

Nejnižší
možné
vzdělání:
(obor napište do
následujícího řádku,
je-li důležitý)

plný

zkrácený

dohoda o pracovní činnosti
Do:

1. 9. 2017

30. 6. 2018

29 500

zdravé osoby

Vhodné pro:

dělené směny
pružná pracovní doba
Prac. úvazek:

00077615

U Kapličky 761 342 01 Sušice

1 směna

Směnnost:

IČ:

CZ-ISCO1):

1

Typ pracovněprávního vztahu:
Zaměstnání na dobu2):

verze U2.7

OZP s maximálně 2. stupněm invalidity
OZP s invaliditou 3. stupně (dříve TZP)
OZP na vozíku (bezbariérový přístup)
absolventy
mladistvé do 18 let
cizince4)
zelenou kartu5)

modrou kartu6)

Počet hodin (u zkráceného):

bez vzdělání
neúplné základní

úplné střední všeobecné (gymnázium)
úplné střední odborné s vyučením i maturitou

základní
nižší střední
nižší střední odborné
střední odborné s výučním listem
střední odborné bez vyučení a bez maturity

úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení)
vyšší odborné
vyšší odborné v konzervatoři
bakalářské
vysokoškolské
vysokoškolské doktorské

Dle zákona 563/2004 se kvalifikace učitele cizích jazyků řídí paragrafem 12

Požadavky
na uchazeče:
(a případné další
informace)

Zaměstnanecké
výhody:

§ 12
Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským
vzděláním získaným studiem
a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů příslušných cizích jazyků,
b) jiného akreditovaného studijního programu v oblasti pedagogických věd než podle písmene a),
vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka,
c) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné
cizí jazyky a
1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti
pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů,
2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
přípravu učitelů, nebo
3. studiem pedagogiky, nebo
d) jiného akreditovaného magisterského studijního programu než podle písmen a), b) a c) a
1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti
pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů, nebo
2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
přípravu učitelů, a vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni
C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného
jazyka.
zvláštní prémie
jízdní výhody
jiné výhody:

podnikové stravování
naturální výhody

předškolní zařízení
zajištění ubytování

dovolená navíc

Zveřejnit nabídku7)?

ano

ne

Zájem o občany z jiného státu Evropské unie8):

Nabízet na ÚP v těchto dalších okresech9):
Nabídka je platná maximálně do (při nevyplnění bude platnost automaticky dvouměsíční)10):
Kontaktní osoba pro uchazeče:
Tel.:

Mgr. Jaroslav Pavelec
E-mail:

376326375

Způsob prvního kontaktu uchazeče:

376524662

Adresa pro osobní jednání s uchazeči11):
Za zaměstnavatele vyhotovil(-a):
Dne:

1.6.2017

pavelec@sossusice.cz

SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761 Sušice

Ing. Pavla Holmanová

Tel. nebo e-mail pro úřad práce12):

376326373

ano

ne

Vysvětlivky:
1) Kód profese podle číselníku CZ-ISCO. Tato položka je sice nepovinná, ale má velký význam. Profesi z číselníku
CZ-ISCO totiž musí referent úřadu práce vybrat v každém případě ze statistických důvodů a také pro vyhledávací
mechanismus webu – Integrovaného portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno/vmrozsir).
2) Při době určité uveďte její délku.
3) Zaručená hrubá mzda (měsíční nebo hodinová). Uveďte rozpětí nebo spodní hranici. Ve veřejném sektoru se jedná
o plat. U dohod mimo pracovní poměr se jedná o odměnu.
4) Za cizince se podle § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nepovažuje občan Evropské unie a občan
Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu.
5) Zaškrtněte, pokud souhlasíte se zveřejněním volné pracovní pozice v databázi volných pracovních míst určených
pro žadatele o zelenou kartu.
6) Zaškrtněte, pokud souhlasíte se zveřejněním volné pracovní pozice v databázi volných pracovních míst určených
pro žadatele o modrou kartu. Modré karty jsou pouze pro pozice s vysokoškolským vzděláním.
7) Volná pracovní pozice je zveřejněna fyzicky na vývěsní tabuli kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR a elektronicky
na Integrovaném portále MPSV (http://portal.mpsv.cz) a na Evropském portále pracovní mobility
(http://ec.europa.eu/eures). Zveřejnit volnou pracovní pozici pouze na jednom z uvedených míst není možné.
8) Zaškrtněte „ano“ v případě, že máte zájem zaměstnat občana Evropské unie nebo občana Švýcarska,
Lichtenštejnska, Norska či Islandu. Volná pracovní pozice je v tom případě na Evropském portále pracovní mobility
(http://ec.europa.eu/eures) zvýrazněna tím, že je označena obrázkem vlajky Evropské unie, a ve výpise je umístěna
před nezvýrazněnými nabídkami. Zvýraznit volnou pracovní pozici na Evropském portále pracovní mobility a
zároveň ji nezveřejnit na Integrovaném portále MPSV (http://portal.mpsv.cz) není možné. Máte-li zájem nabízet
volnou pracovní pozici přednostně ve vybraném státě Evropské unie nebo ve Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Norsku či
na Islandu, obraťte se na poradce EURES, jejichž seznam najdete na Evropském portále pracovní mobility v sekci
„Poradci EURES“.
9) Tato volba nemá vliv na web – Integrovaný portál MPSV (technicky to není zajištěno).
10) Nevyplníte-li platnost nabídky, bude vyřazena úřadem práce automaticky po dvou měsících. Nehledě na
předpokládanou platnost nabídky by měl zaměstnavatel ve svém vlastním zájmu úřadu práce oznámit, že je
pracovní pozice obsazena nebo že se počet volných pracovních míst snížil.
11) Osobní jednání je nutné pro případ, kdy uchazeč o zaměstnání kontaktuje zaměstnavatele s písemnou
doporučenkou vystavenou úřadem práce a potřebuje ji potvrdit. Výjimečné případy vysvětlí kompetentní
zaměstnanec úřadu práce.
12) Tento kontaktní údaj se nezveřejňuje (není-li stejný jako kontakt pro uchazeče o zaměstnání).

Přehled kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR najdete na této internetové adrese: http://portal.mpsv.cz/sz/local

Pracovní nabídky v rámci samostatné výdělečné činnosti (takzvaně na živnostenský list) nejsou zaměstnáním, proto
nemohou být zadány do evidence volných pracovních míst.
Integrovaný portál MPSV (http://portal.mpsv.cz) je službou veřejnou. Ministerstvo práce a sociálních věcí ani Úřad práce ČR
nejsou zodpovědné za subjekty, které si libovolně stahují nebo kopírují informace o volných pracovních místech na své
internetové stránky a do svých periodik, a neručí (ani nemohou ručit) za aktuálnost zveřejněných informací o volných
pracovních místech u takovýchto subjektů.
Úřad práce ČR nenabízí a nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu
s pracovněprávními a jinými právními předpisy nebo odporují dobrým mravům. Rovněž nenabízí a nezveřejňuje nabídky
volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla uložena pokuta za porušení povinnosti vyplývající
z pracovněprávních předpisů nebo za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní
úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení
pokuty.
Oznamujte prosím neprodleně obsazení volného pracovního místa nebo důležitou změnu v údajích a informacích o volném
pracovním místě, a to vždy referentovi pro volná místa, ne někomu jinému z úřadu práce.

