ČESKÁ LESNICKÁ AKADEMIE TRUTNOV
střední škola a vyšší odborná škola

vyhlašuje výběrové řízení
Pozice
Místo výkonu práce

Učitel odborného výcviku a praxe
Svoboda nad Úpou, Horská 134, PSČ 542 234

Pracovní poměr

na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce

Platová třída
Termín nástupu

10
od 1. 9. 2018, popř. dle dohody

PŘEDPOKLADY

Způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, být fyzickou osobou, která je státním občanem
České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt.
POŽADAVEK NA PRAXI

požadovaná minimální délka praxe 2 roky v oboru
POŽADAVEK NA VZDĚLÁNÍ

Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání v lesnictví s maturitní zkouškou, vyučen obor lesnictví, praxe v oboru
uvítáme: absolvent doplňkového pedagogického studia
DALŠÍ POŽADOVANÉ DOVEDNOSTI, ZNALOSTI A SCHOPNOSTI:

Dovednost práce na PC (Windows, MS Office, Word, Excel, internet a elektronická pošta, správa souborů), řidičské
oprávnění skupiny B, C, T,
OSOBNÍ PŘEDPOKLADY

Ochotu se vzdělávat, dobré komunikační schopnosti, rozhodný, odolný proti stresu, aktivní a výkonný, cílevědomý

organizační schopnosti
NÁPLŇ

PRÁCE

Provádí praktickou výuku žáků oboru lesní mechanizátor Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí střediska Ing
Jiří Franc, tel. 499 871 106.
UÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
30. 7. 2018, v 14:00 hodin ( v této lhůtě musí být přihláška doručena České lesnické akademii v Trutnově). Přihlášky v
písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Česká lesnická akademie Trutnov-střední škola a vyšší odborná škola
Mgr. Jan Korbelář
Lesnická 9
541 11 Trutnov
NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:
- jméno, příjmení, datum a místo narození zájemce, místo trvalého pobytu, P, elektronický kontakt, datum a podpis.
- K přihlášce připojte: životopis, údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce (nebo kopii žádosti), ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších
uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh vrácena.

