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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE HLEDÁ
ŠKOLNÍHO ASISTENTA
JE TI ALESPOŇ 18 LET?
JSI ASISTENT S PRAXÍ I BEZ PRAXE NEBO KONČÍŠ POSLEDNÍ
ROČNÍK PEDAGOGIGCKÉ ŠKOLY?
HLEDÁŠ ROZMANITOU A KREATIVNÍ PRÁCI?
CHCEŠ PRACOVAT S DĚTMI A POMÁHAT?
CHCEŠ DĚLAT NĚCO SMYSLUPLNÉHO PRO SEBE I OSTATNÍ?

„POJĎ PRACOVAT K NÁM!“
CO NABÍZÍME:









Stabilní práci a ohodnocení
Pružnou pracovní dobu
Tvořivé a podnětné zázemí
Pracovní podporu a rozvoj
Flexibilní, zkušený a pohodový tým
Asistentskou praxi, rozvíjení a zdokonalování odbornosti i vzdělání
Seberealizaci
Pracovní rozmanitost: akce, soustředění, tábory, workshopy, výlety,
soutěže, veřejné akce
 Zaměstnanecké bonusy (příspěvky na dovolenou, sportovní aktivity,
stravenky)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ŠKOLNÍHO ASISTENTA
Dům dětí a mládeže Český Krumlov vypisuje výběrové řízení na pozici ŠKOLNÍHO
ASISTENTA V PROJEKTU s názvem: DDM Český Krumlov – realizace ŠABLON II., registrační číslo
projektu (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009418), a to na pracovišti Dům dětí a mládeže Český
Krumlov. Pracovní pozice je vypsána na dobu určitou, a to v délce 2 let.
Úvazek:
Zařazení do platové třídy:
Zařazení do platového stupně:
Finanční podmínky:
Nástup a ukončení pracovního poměru:

1 (plný, 40 hodin týdně)
6
dle předchozí praxe s dorovnáním
22 320 Kč
01. 09. 2019 – 30. 08. 2021

Požadavky na pracovní pozici:










Minimální požadavek: ukončené základní vzdělání a studium pro asistenty pedagoga (nikoliv
kurz) a vyšší podle zákona č. 563/2004 Sb., Zákona o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů
Komunikativnost, flexibilita, zaměření na týmovou práci a spolupráci
Základní počítačová gramotnost, znalost práce s PC, personální zdatnost
Občanská bezúhonnost
Dobrý zdravotní stav
Znalost českého jazyka
Doplňující požadavky – spolehlivost, tvořivost, pozitivní a aktivní přístup
Bonusové – dovednosti a znalosti z oblasti hry na hudební nástroje, sportovních aktivit,
dramatiky, výtvarné činnosti, jazyků, techniky, přírodovědy apod.
Pracovní pozice v projektu není svázána s jedním konkrétním žákem, školní asistent působí
v celé organizaci a pomáhá při rozvoji volnočasových aktivit

Výběrové řízení:
Výběrové řízení je dvojkolové. V prvním kole žadatel předloží výpis z rejstříku trestů
(ne starší tří měsíců), lékařskou prohlídku (ne starší tří měsíců), strukturovaný životopis a nejvyšší
dosažené vzdělání (doložení zkoušek potřebných k vykonávání pracovní pozice). Přihlášky do prvního
kola spolu s požadovanými dokumenty zasílejte písemnou formou do 29. 05. 2019, do 11.00 hod.
na adresu: Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, s označením obálky
názvem „KONKURZ ŠKOLNÍ ASISTENT“, nebo elektronicky ve formátu PDF na e-mailovou adresu:
reditel@ddmck.cz.
V případě neúspěšných kandidátů budou písemně zaslané dokumenty vráceny zpět. Náklady
účastníků ve výběrovém řízení jsou plně v jejich režii. Přihlášením se do výběrového řízení účastník
souhlasí s poskytnutím osobních údajů pro potřeby výběrového řízení.
Vybraní uchazeči budou kontaktováni a přizváni do druhého kola řízení. Termín druhého kola,
osobního pohovoru, je stanoven na den 31. 05. 2019 od 12:00 do 18:00 hod. na adrese: Dům dětí a
mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, ředitelna.
Mgr. Jakub Pich
Ředitel DDM Český Krumlov
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