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Konkurzy MsÚ v Šahách
Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľa Základnej školy na Ul. E. B. Lukáča v Šahách
Podmienky:
– vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– bezúhonnosť
– absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky
Uzávierka prihlášok: 30. apr. 2004 o 12.00 hod.
Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 93601 Šahy v uzavretej obálke označenej„Konkurz –
ZŠ na Ul. E. B. Lukáča”.
K prihláške priložiť:
– životopis
– odpis z registra trestov
– overenú kópiu vysokoškolského diplomu
– návrh koncepcie rozvoja školy
Informácie: osobne na Mestskom úrade v Šahách alebo na
telefónnom čísle: 036/7411054.

Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľa
Centra voľného času Janka Kráľa v Šahách.
Podmienky:
– vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– bezúhonnosť
– absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky
– znalosť maďarského jazyka
Uzávierka prihlášok: 30. apr. 2004 o 12.00 hod.
Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 93601 Šahy v uzavretej obálke označenej
„Konkurz – CVČ”.
K prihláške priložiť:
– životopis
– odpis z registra trestov
– overenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
– návrh koncepcie rozvoja centra
Informácie: osobne na Mestskom úrade v Šahách alebo
na telefónnom čísle: 036/7411054.
Obec Demandice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy v Demandiciach č. 131.
Požiadavky:
– vysokoškolské vzdelanie stanovené vyhláškou MŠ SR
č. 41/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov na výchovnú
činnosť v školských zariadeniach
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– predpoklady na vykonávanie verejnej služby – § 3 ods.
1 písm b) a ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme – bezúhonnosť
– absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky
Iné kritériá a požiadavky na výkon funkcie:
– znalosť problematiky riadenia školstva a školských predpisov
– osobné a morálne predpoklady
– pedagogická prax na podobnom type školského zariadenia
– znalosť práce na PC

Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľa Základnej umeleckej školy v Šahách.
Podmienky:
– vyššie odborné vzdelanie umeleckého smeru
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– bezúhonnosť
– absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky
– znalosť maďarského jazyka vítaná
Uzávierka prihlášok: 30. apr. 2004 o 12.00 hod.
Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné námestie 1, 93601 Šahy v uzavretej obálke označenej „Konkurz
– ZUŠ”.
K prihláške priložiť:
– životopis
– odpis z registra trestov
– overenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
– návrh koncepcie rozvoja ZUŠ
Informácie: osobne na Mestskom úrade v Šahách alebo na
telefónnom čísle: 036/7411054.

Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľa
Materskej školy s vých. jaz. slov. a maď. na Nám. M. R.
Štefánika č. 14 v Šahách
Materskej školy s vých. jaz. maď. na Ul. P. O. Hviezdoslava
č. 32 v Šahách
Materskej školy s vých. jaz. slov. a maď. na Ul. Ľ. Štúra č.
14 v Šahách
Podmienky:
– stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– bezúhonnosť
– znalosť výchovných jazykov
Uzávierka prihlášok: 30. apr. 2004 o 12.00 hod.
Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlavné
námestie 1, 93601 Šahy v uzavretej obálke označenej
„Konkurz – MŠ na Nám. M. R. Štefánika”
„Konkurz – MŠ na Ul. P. O. Hviezdoslava 32”
„Konkurz – MŠ na Ul. Ľ. Štúra”
K prihláške priložiť:
– životopis
– odpis z registra trestov
– overenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
– návrh koncepcie rozvoja materskej školy
Informácie: osobne na Mestskom úrade v Šahách alebo na
telefónnom čísle: 036/7411054.

K prihláške priložiť:
– štrukturovaný pracovný životopis
– fotokópie dokladov o vzdelaní
– doklad o priebehu zamestnania
– koncepciu riadenia a rozvoja školy
Prihlášky zasielajte do 30. apríla 2004 na adresu: Obecný
úrad Demandice, 93585 Demandice č. 236 – obálku označte
heslom „Výberové konanie ZŠ”.
Informácie, kontakt na tel. č.: 036/7493121.

