OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ W ATENACH

Dyrektor Zespołu Szkół

im. Z. Mineyki

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela

języka niemieckiego
Nazwa i adres jednostki : Zespół Szkół im. Z. Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach.
Wymiar zatrudnienia : niepełny etat 8/26, umowa o pracę na czas określony.
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania związane
ze stanowiskiem nauczyciela języka niemieckiego w gimnazjum:
1. Posiada obywatelstwo polskie
2. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym
3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela
4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
5. Nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie
karne
6. Znajomość języka greckiego w stopniu minimum komunikatywnym.
Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Kserokopie świadectw potwierdzających także dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia,
umiejętności.
5. Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku
nauczyciel.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie
toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. Wybrana osoba będzie zobowiązana do
dostarczenia świadectwa o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań
lekarskich.
8. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta
z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela języka
niemieckiego.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Zespołu Szkół w Atenach
Osobiście: ul. Navarinou 19. 155-62 Holargos, w godz. 9.00 – 14.00, tel. +302106538204
Pocztą elektroniczną : sekretariat@atenyzs.pl , ateny@orpeg.pl
Termin składania aplikacji : 07.06.2017 r. do 21.06.2017 r.
Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie zgodnie z Procedurą Rekrutacji i Zatrudniania
w Zespole Szkół im. Z. Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach.

