RAVNATELJ - M/Ž
Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka NG71105
Naziv delodajalca
Naslov delodajalca
Kontaktna oseba delodajalca
za kandidate
Naziv delovnega mesta
oziroma dela
Opis del in nalog
Upravna enota delovnega
mesta oziroma dela
Izobrazba
Trajanje zaposlitve
Delovni čas
Delovne izkušnje
Znanje jezikov
Računalniška znanja

Drugi pogoji

Prijava je mogoča do
Način prijave kandidatov
Objava PD na

GLASBENA ŠOLA KOČEVJE
REŠKA CESTA 16, 1330 KOČEVJE
kontaktna oseba: LAVRIČ MARTIN telefon: 01 895 17 79 el.
naslov: info@gs-kocevje.si
RAVNATELJ - M/Ž
DELO RAVNATELJA
KOČEVJE
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja)
ipd., Glasba, ples, dramska umetnost
Določen čas oz. 5 let
polni delovni čas
5 let
slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno
KANDIDATI MORAJO IMETI PEDAGOŠKE, VODSTVENE,
ORGANIZACIJSKE IN DRUGE SPOSOBNOSTI ZA USPEŠNO
VODENJE ZAVODA; Kandidat mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09,
64/09, 65/09, 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev
(dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem
izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah
v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: SVET
ZAVODA GLASBENE ŠOLE KOČEVJE, Reška cesta 16, 1330
Kočevje, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja – ne
odpiraj”. Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja
zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek
življenjepis. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju
prejeli v zakonitem roku.
3. 11. 2018
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kočevje

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, http://www.ess.gov.si

