Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Odborný metodický garant transferu kompetencí/gramotností
v rámci implementace krajského akčního plánu
s místem výkonu práce Jihlava, Žižkova 1872/89

co očekáváme od dané pozice:
Metodickou podporu zavádění transferových nástrojů k rozvoji jazykových kompetencí, ICT kompetencí a
čtenářské a matematické gramotnosti mimo oborové předměty v rámci inovativní výuky v jednotlivých
ročnících 2. stupně ZŠ a SŠ.
Komunikaci a spolupráci s věcnými koordinátory oblastí intervence rozvoje jazykových kompetencí, ICT
kompetencí, čtenářské a matematické gramotnosti.
Analýzu identifikovaných potřeb pedagogů zapojených do využívání transferových nástrojů a zapracování
požadavků do podoby metodických materiálů a pracovních listů (v souladu se stanovenou strukturou).
Garanci obsahové náplně setkávání pedagogických pracovníků v rámci komunit vzájemného učení (soulad
s principy zavádění transferové výuky).
Vyhodnocování zpětné vazby (reflexivních zpráv) ze zapojených základních a středních škol.
Spolupráci s vybraným dodavatelem při realizaci evaluačních aktivit (vnímání změny učebního klimatu,
forem a metod výuky z pohledu pedagoga, žáků i rodičů).
požadujeme:
•
•

vysokoškolské vzdělávání, pedagogické zaměření výhodou
řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při výkonu
svěřených pracovních činností

výhodou:
•
•
•

zkušenosti s realizací projektů z evropských strukturálních a investičních fondů výhodou
praxe ve veřejné správě
praktické zkušenosti na obdobné pozici

nabízíme:
•
•
•
•
•
•

11. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2020
plný pracovní úvazek
zahájení pracovního poměru od březen - duben 2018
perspektivní pozici
možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu

Žižkova 89, 586 01 Jihlava
IČO: 71294376
tel. 532 193 601, e-mail: info@pkvysocina.cz

uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
•
•
•
•
•

jméno a příjmení, titul uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
kontaktní spojení (telefonní, e-mailové)
souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a to na dobu výběrového řízení.
datum a podpis uchazeče

k přihlášce je nutno přiložit:
•

životopis, ve kterém se uvedou údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech souvisejících s pracovní pozicí.

Přihlášku v písemné (elektronické) podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne
20. 2. 2018 do 12.00 hod.

Přihlášku zašlete na e-mail vebrova@pkvysocina.cz nebo poštou na adresu Projektová kancelář Kraje
Vysočina, p. o., Žižkova 89, 586 01 Jihlava.
Kontaktní osoba: Ing. Erika Šteflová, MBA, tel: 724 559 438, e-mail: steflova@pkvysocina.cz.

V Jihlavě 8. 2. 2018

Ing. Erika Šteflová, MBA
ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, p. o.

Žižkova 89, 586 01 Jihlava
IČO: 71294376
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