Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor pro sociální začleňování, oddělení regionálního centra střed
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_1091: Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání 4
(OP VVV)
Charakteristika pracovní činnosti:
− práce pod vedením metodika inkluzivního vzdělávání
− působení přímo v lokalitách obcí - poskytování intenzivní a vzdálené komplexní
podpory zaměřené na oblast inkluzivního vzdělávání
− spolupráce na tvorbě vstupních analýz a tematických výzkumů a evaluacích
− zajišťování ustavení a chodu pracovních skupin na podporu inkluzivního vzdělávání
− zodpovědnost za přípravu části Strategického plánu (Místní plán inkluze) a Plánu
podpory zaměřeného na inkluzivní vzdělávání a jeho implementaci
− zastupování odboru v Řídících výborech mísntích akčních plánů ve spolupracujících
obcích
− seznamování obcí s příklady dobrých praxí a sběr dobré praxe
− přenášení na lokální úroveň příklady dobrých praxí
Požadujeme:
− VŠ bakalářský stupeň nebo VOŠ/SŠ
− humanitní zaměření vzdělání
− alespoň 1 rok praxe v oblasti vzdělávání, strategického plánování v oblasti vzdělávání
− znalost práce na PC
− komunikační dovednosti
− prezentační dovednosti
− ochota cestovat
− znalost anglického jazyka (výhodou)
− trestní bezúhonnost
Nabízíme:
− pracovní poměr na dobu určitou do 30. 4. 2022
− zkrácený úvazek (0,5 nebo 0,75)
− pružná pracovní doba
− indospoziční volno
− možnost sjednání Home office
− notebook, mobilní telefon
− místo výkonu práce Liberec
− 5 týdnů dovolené
− finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(10. platová třída)
− příspěvek na stravování v podobě stravenek
− jazykové kurzy a další odborné vzdělávání
− vznik pracovního poměru od 1. listopadu 2021
Bližší informace
tel: 704 657 853.

poskytne

Mgr.

Miroslav

Klusák,

e-mail:

Miroslav.Klusak@mmr.cz,

Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 30. 9. 2021
na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání 4“).
Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se
zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů,
pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani
profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

