Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou, Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou
středisko volného času

vypisuje výběrové řízení na pozici

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
Charakteristika pracovní pozice:







Vedení oddělení „Taneční, sportovní a pohybové“
Přímá práce s dětmi a mládeží
Organizace volnočasových aktivit ve spektru činností (vedení zájmových útvarů,
organizování prázdninových táborů a pobytových akcí, organizace příležitostných
činností, soutěží a akcí pro veřejnost a podobně)
Vedení předepsané dokumentace
Spolupráce s týmem pedagogů volného času a externisty

Požadujeme:











Odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost a pedagogická praxe
v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Trestní bezúhonnost
Zdravotní způsobilost
Řidičský průkaz (B)
Komunikační dovednosti a nekonfliktnost
Schopnost týmové spolupráce
Znalost práce PC (MS Word, Excel, Powerpoint, Internet, Email,….. )
Časová flexibilita (jedná se o práci převážně v odpoledních hodinách, o prázdninách
a příležitostně o víkendech)
Osobní předpoklady pro výkon práce pedagoga: příjemné a profesionální
vystupování, vysoká zodpovědnost, samostatnost, flexibilita, kreativita

Výhodou:





Zkušenosti s prací v zájmovém vzdělávání především se zaměřením na pohybové a
tvůrčí aktivity (taneční, sportovní, estetické, technické, rukodělné apod.)
Zkušenosti s prací na projektech
Znalost cizího jazyka
Zájem o sebevzdělávání a osobní rozvoj

Nabízíme:




Hlavní pracovní poměr
Zajímavou, smysluplnou a kreativní práci v příjemném, stabilním a profesionálním
prostředí
Platové zařazení dle dosaženého vzdělání a praxe v rozmezí 24810 -29400 Kč, dle
platných tabulek pro pedagogické pracovníky

Městský dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou, Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou
středisko volného času






Kreativní způsob práce, možnost seberealizace
Osobní růst a převzetí vedení oddělení po úspěšné zkušební době a zapracování
Nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu
40 dní placené dovolené
Předpokládaný nástup 1. 2. 2019 (možný již od 15. 1. 2019)

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nebo doručte na adresu MěDDM:
strukturovaný životopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a motivační dopis (max. 1 A4),
ve kterém odpovíte na následující otázky:
1. Proč chcete pracovat ve středisku volného času, v čem vidíte úskalí a v čem
potřebnost?
2. Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti v práci s mládeží a s dětmi?
3. Vypracujte stručnou koncepci aktivit, které byste byl/a schopen/schopna realizovat.
4. Jaké jsou Vaše priority na pozici pedagoga volného času?
Životopis včetně motivačního dopisu zašlete prosím nejpozději do 7. 1. 2019.
Bez vypracování motivačního dopisu nemůžete být zařazen/a do výběrového řízení.
Výběrové řízení proběhne na konci července 2018. Informace a dotazy e-mailem
petrik@ddmtyn.cz .
Vyhrazujeme si právo na základě dodaných písemných materiálů uchazeče nepozvat
k výběrovému řízení, případně nevybrat žádného z účastníků výběrového řízení.

Miroslav Petřík, ředitel

