VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Dům zahraniční spolupráce (DZS) vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Učitel/učitelka u krajanů v lokalitě: Ukrajina
Náplní práce učitele/učitelky u krajanů je zejména:
- výuka českého jazyka a literatury (děti – dospělí) na odborné úrovni u krajanské komunity v Čechohradu
a okolí;
- seznamování s reáliemi, historií a současností České republiky;
- propagace ČR, včetně možností studia v ČR;
- příprava akcí (kulturních, dramatických, hudebních či jiných) ve spolupráci s krajanskou komunitou a spolky;
POŽADUJEME:
- VŠ vzdělání magisterského programu přednostně v oblasti českého jazyka a literatury, nejlépe v kombinaci
s cizím jazykem;
- uživatelskou znalost práce na PC (MS Office, internet);
- spolehlivost, pečlivost, dobré komunikační a organizační schopnosti, pracovní nasazení, zájem o krajanskou
problematiku, flexibilitu a ochotu cestovat.
VÝHODOU JE:
- dvouletá praxe ve výuce českého jazyka na ZŠ, SŠ;
- umělecké aktivity: hra na hudební nástroj, zpěv, taneční, dramatické či výtvarné činnosti; publikační
a redakční činnost, znalost archivnictví a knihovnické práce;
- znalost jazyka destinace (ukrajinština/ruština).
NABÍZÍME:
- zajímavou práci u krajanských komunit v zahraničí;
- pracovní poměr na dobu určitou;
- finanční ohodnocení v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,
příslušnými prováděcími předpisy a nařízením vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů
zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, a dále:
náhradu výdajů na dopravu učitele do zahraničí a zpět včetně náhrady výdajů spojených s přepravou osobních
věcí učitele, poskytnutí učebních pomůcek a technických prostředků, hrazení výdajů spojených se získáním
povolení k pobytu, popřípadě pracovního povolení, úhradu výdajů za lékařské prohlídky a očkování, jsou-li
zahraniční institucí požadovány.
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN NÁSTUPU: nejdříve 1. 9. 2019

Vyplněný dotazník, který naleznete ZDE, ověřenou kopii VŠ diplomu, životopis, motivační dopis a popřípadě
další dokumenty, např. jazykový certifikát, certifikáty z relevantních profesních kurzů a doporučení
zaměstnavatele, odešlete nejpozději do 22. 2. 2019 (rozhoduje razítko pošty) na adresu: Bc. Renata Janíková,
personalistka, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1. Zaslané dokumenty se nevracejí.

Odpovědí na tento inzerát berete na vědomí, že poskytujete DZS jako správci své osobní údaje za účelem a po
dobu realizace výběrového řízení. Vaše osobní údaje budou ze strany DZS zpracovávány v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 obecného nařízení o ochraně osobních
údajů, což je ze strany DZS specifikováno v dokumentech Zásady zpracování osobních údajů a Oznámení pro
spolupracující osoby dostupných na webových stránkách DZS (www.dzs.cz).

