Výberové konanie na pozíciu Expert/-ka na pozíciu: „Lektor Anglického jazyka“
Miesto výkonu práce: Bratislava
Odmena/hrubá hodinová mzda: 26,80 EUR
Termín nástupu: dohodou (predpokladaný 1.5.2019)
Druh pracovného pomeru: dohoda o vykonaní pracovnej činnosti
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Lektor anglického jazyka bude dva krát týždenne lektorovať v priestoroch AZZZ SR. Počet
skupín sa určí podľa výkonnosti jednotlivých absolventov. Jeho náplň práce zahŕňa najmä
výkon nasledujúcich odborných činností:





Pripravovanie obsahovej stránky náplne školení a výučby anglického jazyka
Obstarávanie študijných materiálov a didaktických pomôcok
Prednášanie učebnej látky a následné aplikovanie teoretických poznatkov do praxe
Kontrolovanie nadobudnutých vedomostí formou diskusií, testov, prípadne
praktických ukážok

Požadované vzdelanie/prax/špecifické kritériá:




ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa, odb. prax minimálne 4 roky v oblasti, ktorej sa
odborná príprava týka
alebo ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa, odb. prax 6 rokov v oblasti, ktorej sa odborná
príprava týka,
alebo ukončené úplné SŠ s maturitou, a prax 10 rokov v oblasti, ktorej sa odborná
príprava týka
Osobnostné predpoklady a zručnosti:






schopnosť zaujať
dobrá práca s textom
výborné komunikačné schopnosti
samostatnosť, tímová práca, komunikatívnosť, asertivita, flexibilita, spoľahlivosť
a zodpovednosť

Stručná charakteristika spoločnosti:
AZZZ SR je vrcholovou zamestnávateľskou organizáciou v Slovenskej republike. Jej členmi
sú zamestnávateľské a podnikateľské zväzy a združenia s pôsobnosťou na celom území
Slovenskej republiky takmer vo všetkých odvetviach hospodárstva. AZZZ SR je združením –
organizáciou zamestnávateľov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov. AZZZ SR je právnickou osobou evidovanou na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky. Je súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. AZZZ
SR je najväčšia zamestnávateľská organizácia v Slovenskej republike, ktorá bola založená v

roku 1991 na vytváranie podmienok pre dynamický rozvoj podnikania v SR a na ochranu a
presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov
svojich členov.
Informácie o výberovom konaní:
Záujemca/záujemkyňa zašle na mailovú adresu sirhalova@azzz.sk najneskôr do 08.05.2019:




*povinné profesijný životopis v slovenskom jazyku (vo formáte Europass),
*povinné kópiu dokladu o získanom vzdelaní,
*povinné potvrdenie zamestnávateľa (prípadne viacerých zamestnávateľov) o dĺžke
odbornej praxe v oblasti požadovanej na pozíciu vykonávanú v projekte

Do predmetu správy je potrebné uviesť:
„Lektor Anglického jazyka“
AZZZ SR môže pozvať vybraných uchádzačov na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční
následne po termíne predkladania ponúk uchádzačov. Pozve len uchádzačov, ktorí splnili
podmienky uvedené v ponuke na zamestnanie. Výberové konanie sa uskutoční v priestoroch
AZZZ SR.
Za účelom spracovania Vašich osobných údajov pri zavedení predzmluvných vzťahov na základe výberového
konania na inzerovanú pozíciu budú Vaše osobné údaje spracovávané do skončenia výberového konania na
inzerovanú pozíciu a následne zlikvidované. Vaše práva dotknutej osoby sa spravujú zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaslaním životopisu, motivačného listu
a ďalších dokumentov emailom, poštou, osobne dobrovoľne poskytujete prevádzkovateľovi Asociácii
zamestnávateľských zväzov a združení SR, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, súhlas so spracúvaním Vašich
osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský
preukaz – typ, všetky údaje a iné záznamy uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje
(najmä telefónne číslo a e-mail), údaje uvedené v životopise, jazykové znalosti, prax, absolvované kurzy (názov,
krajina), certifikáty (názov, doba platnosti, vydavateľ, krajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný plat,
očakávané zameranie, očakávané miesto práce, hodnotenia pohovorov (vzhľad, kvalifikácia, verbalita,
neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v životopise a dotazníku uchádzača o zamestnanie za
účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje nebudú zverejňované a ani poskytované do tretích
krajín. Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na základe osobitných
právnych predpisov ako napr.orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce a ďalšie subjekty, o ktorých to
určí osobitný právny predpis. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas
platnosti súhlasu uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete, že
ste si vedomá/ý svojich práv v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle § 22 právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych
osobných údajov a ďalšie práva uvedené v tomto ustanovení, prípadne na vymazanie osobných údajov v zmysle
§ 23.

