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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO

PEDAGOG VOLNÉHO ČASU
Pracovní pozice:
Typ pracovního úvazku:
Pracovně právní vztah:
Místo práce:
Platové ohodnocení:

Pedagog volného času
Hlavní pracovní poměr, plný pracovní úvazek
Pracovní smlouva
Dvůr Králové nad Labem, DDM Jednička
Dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách ve znění pozdějších předpisů (10 platová třída)

Předpokládaný nástup:

srpen – říjen 2022 (možno i dle domluvy)

Náplň práce
 Přímá i nepřímá výchovná a vzdělávací činnost pro zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity
pro děti, mládež a dospělé zájemce (zájmové kroužky, akce, tábory a pod)
 Vedení zájmových kroužků se zaměřením na sport a pohybové aktivity, tanec, techniku, jazyky a
podobně
 Aktivní účast, organizace a koordinace dohodnutých programů a akcí
 Administrativa spojená s činností, zodpovědnost za svěřenou dokumentaci a materiál
Požadujeme
 úplné středoškolské vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání - kvalifikace pedagoga volného
času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve
školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (č.j. MSMT-42447/2013). Přípustné
je rovněž dosažené vzdělání dle dřívějších kvalifikací, pedagogická kvalifikace v jiných
studijních oborech nebo splnění povinného počtu odpracovaných let v dané specializaci.
 trestní bezúhonnost, dobrý zdravotní stav
 časovou flexibilitu, samostatnost, důslednost, organizační schopnosti, komunikativnost, kreativitu
 zájem o sebevzdělávání a osobní rozvoj
 znalost práce na PC (MS Windows, MS Word, MS Excel, Internet, E-mail)
 schopnost vést lidi a pracovat v týmu
Výhodou
 zkušenosti či studium v oblasti využívání volného času, znalost problematiky zájmového
vzdělávání a volnočasových aktivit
 řidičský průkaz skupiny B

Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad Labem 544 01,
tel. 499 320 353, 775 320 353
www.ddmdvurkralove.cz, E-mail: info@ddmdvurkralove.cz

Nabízíme
 hlavní pracovní poměr na pracovní smlouvu
 zajímavou a tvořivou práci v organizaci s tradicí a dobrým jménem
 možnost seberealizace a osobního rozvoje
 zaměstnanecké benefity
CV do výběrového řízení
Životopisy do výběrového řízení zasílejte písemně nebo elektronicky k rukám ředitelky na adresu:
Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Dvůr Králové nad Labem
Spojených národů 1620, 544 01
E-mail: info@ddmdvurkralove.cz
Spolu se strukturovaným životopisem zašlete také kopii o dosaženém vzdělání a motivační dopis, ve
kterém odpovíte na následující otázky:
1. Proč chcete pracovat v DDM Jednička?
2. V jaké výchovně vzdělávací oblasti jsou vaše nejsilnější stránky (tanec, sport, technika, přírodověda,
výtvarná výchova, jazykové znalosti,….)?
3. Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti v práci s dětmi nebo dospělými ve volném čase?
Časové rozvržení výběrového řízení
17. 7. 2022
ukončení příjmů životopisů
25. 7. – 5. 8. 2022

osobní pohovory (s ohledem na dovolené lze individuální domluva) s uchazeči,
jejichž životopis a průvodní dopis budou formálně v pořádku, bez nedostatků a
doručeny v řádném termínu. Uchazeči rovněž musí splňovat uvedené požadavky.

15. 8. 2022

ukončení výběrového řízení

Všichni uchazeči budou informováni o výsledcích výběrového řízení. Vyhrazujeme si právo na základě
dodaných písemných materiálů uchazeče nepozvat k výběrovému řízení, případně nevybrat žádného z
účastníků výběrového řízení.

Mgr. Iveta Hanušová
ředitelka DDM Jednička

