Riaditeľka
Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu zverejňuje voľné pracovné miesto na obsadenie
pracovnej pozície: majster odbornej výchovy pre študijný odbor kaderník-vizážista
Termín nástupu: 01. 09. 2022
Kvalifikačné predpoklady:
 úplné stredné odborné vzdelanie v odbore kaderník-vizážista alebo kozmetička a vizážistka,
prípadne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej
prípravy
 absolvovanie študijného odboru: kaderník-vizážista, kozmetička a vizážistka + doplňujúce
pedagogické štúdium
 bezúhonnosť
 zdravotná, fyzická a duševná spôsobilosť na výkon majstra odbornej výchovy
 ovládanie práce s PC
Požadované doklady:
 písomná žiadosť o prijatie do zamestnania
 štruktúrovaný profesijný životopis
 súhlas na spracovanie a uchovávanie osobných údajov pre účely výberového konania
 kópie dokladov o dosiahnutom najvyššom vzdelaní
Platové náležitosti:
Podľa platových taríf zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadení vlády Slovenskej republiky č.
220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme.
Náplň, druh práce:
 príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť a jej realizácia zameraná na získavanie odborných
vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie
 bežná administratívna činnosť spojená s výchovno-vzdelávacím procesom
 zabezpečovanie chodu pracoviska odborného výcviku
 kontrola dodržiavania HACCP, BOZP
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 iniciatívnosť, tvorivosť, sebaovládanie, trpezlivosť
 estetické cítenie, sledovanie aktuálnych trendov vo vizážistike
 absolvované certifikované kurzy vizážistiky a líčenia výhodou
 ovládanie HACCP - hygienického a sanitačného štandardu
 plánovanie a organizovanie práce
 komunikatívnosť, kultivovaný slovný prejav
Termín podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 26. 07. 2022 emailom na
adresu: mackovic@soshotelovabb.sk alebo poštou na adresu školy.
Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa
uskutoční 01. 08. 2022 v sídle školy a ku ktorému si donesú originál dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
resp. ich overenú kópiu.
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