Oferta pracy – nauczyciel chemii
w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Nazwa stanowiska:

- nauczyciel chemii

Liczba wolnych miejsc pracy:
Rodzaj umowy:
Data rozpoczęcia pracy:
Wymiar czasu pracy:
Zmianowość:
Miejsce wykonywania pracy:

- 1
- umowa o pracę na czas określony
- 01 września 2021 r.
- 0,22 części etatu
- jedna zmiana
- ul. Katowicka 8, 63 - 648 Słupia pod
Kępnem
System wynagradzania:
- czasowy ze stawką miesięczną
Minimalne wynagrodzenie brutto:
- 655,33 zł
Maksymalne wynagrodzenie brutto: - 899,11 zł
Wynagrodzenie uzależnione od stopnia
awansu zawodowego i poziomu wykształcenia
nauczyciela - zgodnie z Kartą Nauczyciela
od 01września 2021 r.
Liczba godzin pracy w tygodniu:
Praca w dni wolne :

- 4 godz. w tygodniu
- nie

Preferowany poziom wykształcenia: - wyższe magisterskie kierunkowe
z przygotowaniem pedagogicznym
i kwalifikacje z oligofrenopedagogiki
Zakres obowiązków:

- prowadzenie zajęć dydaktycznych z chemii
w VII klasie szkoły podstawowej.

Kontakt:
Nazwa pracodawcy: - Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 8, 63 – 648 Słupia pod Kępnem
Dyrektor Alicja Zimoch
NIP 619-18-47-442
kontakt telefoniczny z pracodawcą 62 782- 22-87
e-mail: sekretariat@zss-slupia.pl
Ofertę pracy można udostępnić do ościennych urzędów pracy.
Zatrudniamy 62 osoby.

Oferta pracy – nauczyciel oligofrenopedagog
w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Nazwa stanowiska:

- nauczyciel oligofrenopedagog

Liczba wolnych miejsc pracy:
Rodzaj umowy:
Data rozpoczęcia pracy:
Wymiar czasu pracy:
Zmianowość:
Miejsce wykonywania pracy:

- 1
- umowa o pracę na czas określony
- 01 września 2021 r.
- pełen etat
- jedna zmiana
- ul. Katowicka 8, 63 - 648 Słupia pod
Kępnem
System wynagradzania:
- czasowy ze stawką miesięczną
Minimalne wynagrodzenie brutto:
- 2.949,00 zł
Maksymalne wynagrodzenie brutto: - 4.046,00 zł
Wynagrodzenie uzależnione od stopnia
awansu zawodowego i poziomu wykształcenia
nauczyciela - zgodnie z Kartą Nauczyciela
od 01września 2021 r.
Liczba godzin pracy w tygodniu:
Praca w dni wolne :

- 18 godz. w tygodniu
- nie

Preferowany poziom wykształcenia: - wyższe magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym w zakresie
oligofrenopedagogiki
Zakres obowiązków:

- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych

Kontakt:
Nazwa pracodawcy: - Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 8, 63 – 648 Słupia pod Kępnem
Dyrektor Alicja Zimoch
NIP 619-18-47-442
kontakt telefoniczny z pracodawcą 62 782- 22-87
e-mail: sekretariat@zss-slupia.pl
Ofertę pracy można udostępnić do ościennych urzędów pracy.
Zatrudniamy 62 osoby.

Oferta pracy – nauczyciel psycholog
w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem

Nazwa stanowiska:

- nauczyciel psycholog

Liczba wolnych miejsc pracy:
Rodzaj umowy:

- 1
- umowa o pracę na czas określony w celu
zastępstwa pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności
( do kwietnia 2022 r.)
Data rozpoczęcia pracy:
- 01 września 2021 r.
Wymiar czasu pracy:
- 0,65 części etatu ( 10/20 godz. - nauczyciel
psycholog
3/18 godz. ) pomoc
psychologiczno - pedagogiczna
Zmianowość:
- jedna zmiana
Miejsce wykonywania pracy:
- ul. Katowicka 8, 63 - 648 Słupia pod
Kępnem
System wynagradzania:
- czasowy ze stawką miesięczną
Minimalne wynagrodzenie brutto: - 2.017,74 zł
Maksymalne wynagrodzenie brutto: - 2.768,32 zł
Wynagrodzenie uzależnione od stopnia
awansu zawodowego i poziomu wykształcenia
nauczyciela - zgodnie z Kartą Nauczyciela
od 01września 2021 r.
Liczba godzin pracy w tygodniu:
- 13 godz. w tygodniu
Praca w dni wolne :
- nie
Preferowany poziom wykształcenia: - jednolite studia magisterskie na kierunku
psychologia w specjalności odpowiadającym
prowadzonym zajęciom z przygotowaniem
pedagogicznym.
Doświadczenie w pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi intelektualnie
Zakres obowiązków:

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych
dotyczących uczniów, zajęcia w ramach
pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Kontakt:
Nazwa pracodawcy: - Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem
ul. Katowicka 8, 63 – 648 Słupia pod Kępnem
Dyrektor Alicja Zimoch
NIP 619-18-47-442
kontakt telefoniczny z pracodawcą 62 782- 22-87
e-mail: sekretariat@zss-slupia.pl
Ofertę pracy można udostępnić do ościennych urzędów pracy.
Zatrudniamy 62 osoby.

