Ředitelka Dětského domova a Základní školy, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí,
státní příspěvkové organizace
Vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

Psycholog/psycholožka
Předpokládaný nástup na pracovní místo od 1.11.2020/popř. dle dohody. Pracovní poměr na dobu
určitou za MD s tříměsíční zkušební dobou (v případě dobrého zapracování následně možnost
prodloužení PP).
Platové zařazení dle přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – platová třída 12,
od 30.930 Kč do 40.320 Kč dle dosažené praxe
Osobní ohodnocení po tříměsíční zkušební době, zvláštní příplatek dle § 129 ZP, odměny, zaměstnanecké
benefity, stravování.

Požadavky :






minimálně magisterské vzdělání v oboru
bezúhonnost
absolvování psychologického vyšetření před nástupem do zaměstnání na náklady uchazeče
u psychologa s akreditací MŠMT – zákonná podmínka
orientace v aktuální situaci školské a sociální oblasti vítána
osobnostní předpoklady – empatie, samostatnost, svědomitost, zodpovědnost, flexibilita, kreativita,
komunikační dovednosti, ochota se dál vzdělávat

K přihlášce přiložte :







kopie dokladů o dosaženém vzdělání
doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe včetně pracovního zařazení
strukturovaný profesní životopis
výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
doklad o absolvování psychologického vyšetření psychologa s akreditací MŠMT
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení viz. dokumenty
na internetových stránkách zařízení https://www.ddskostelec.cz/slozka/vyberova-rizeni/

Náležitosti písemné přihlášky :
Název VŘ, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu (příp.
korespondenční adresa), kontaktní spojení – telefonní čísla a e-mail, vlastnoruční podpis.
Ředitelka školy si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit, kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat
žádného z uchazečů bez nároku na náhradu škody vzniklé uchazečům přihlášením se do VŘ.

Obálku označte slovy : „Psycholog/psycholožka – neotvírat !“
Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 16.10.2020 do 14 hodin na adresu :
DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Mgr. Lenka Stančíková
ředitelka DDŠ a ZŠ
V Kostelci nad Orlicí, dne 16.09.2020

Ředitelka Dětského domova a Základní školy, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí,
státní příspěvkové organizace

