Dyrektor MłodzieżowegoDomu Kultur

w Pruszkowie ogłaszakonkurs

na kandydatkę/a na stado\t'isko nauczycielki/a- instruktorki/a zajęć szachosx'ch

w Młodzieżowym Domu l(ultur} w Pruszkowie, ul. Kościuszki'll.
dla którego organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski.

1. Wvm494nia formalne
8

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

stan

zdrowia pozwala:jacy na

zatrudnienie na

sianowisktt

nauczycielki/a - instruktorki/a zdać

minimum 2-letnie doświadczeniepracy z dziećmi i młodzieżą
2. Warunki Brac)l i płacy
stanowisko: nauczyciel/ka -- instruktor/ka

zajęć szachowych

miąsce wykonywania pracy: Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
rozpoczęcie pracy: luq:

podstawazatrudnienia: umow'a o pracę
wymiar etatu: 4/18
3.

Do

+ prowadzenie wraz z przygotowaniem mcrytor},cznym zajęć

+ inicjowanie oraz udział xx'fazz wychowankami w konkursach
B czynny udział w w'ydarzeniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury

4. Wymagane dokument
e
+

+

+

+

życiorys (CV)
kserokopia świadecM: pracy
kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie
kserokopię zaświadczeń o ukończonych kursach
oświadczenie, że kandydat/ka nie blł/a karany/a karą dyscyplinarne, o którą mowa w

ari. 7ó ust. i ustawyz dnia 2ó stycznia l voz r. - Karta wauczycielż(Dż U:ż2(JT7T
poz. 1189) łub w art. 140 ust. l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Praw:oo szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 20 16 r. poz. 1842)

e oświadczenie, że kandydat/ka Wyraża zgodę na przchvarzanie danych osobowych
zgodnie z ustaw-ąz dnia 29 sierpnia 1997 r. o clChroHiedanych osobowych (Dz. U. z
201 6 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu
5. Termin i mieisce składania dokumcntó)\

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu

MDK w Pruszkowie, u]. Kościuszki 41, 05-800 Pruszków, do 22.01.2018 do godz. ]4:00
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Ońeł'/al?a K,o/rl€ .f/apzpwika pracy; nalłcłl-ck/A'//a instruktorki/a

zajęć szachowa'ch".

Oferty, które wNyną

po upływie

terminu

nie będą rozpatrywane. Na

rozmowy

kwalitlkacŃne zostaną zaproszone tylko wybrane osoby. Rozmowy odbędą się między 25, a

29 stycznia.
Konkurs przeprowadzi komika konkursoK'a powołana przez Dyrektor Młodzieżowego Domu

Kultury.
Pytaniaprosimy kierou'ać na numer 22 759 93 80, od poniedziałku do piątku, w godzinach
ł0:0e -- 15:00.

M

