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Vybavuje
Beňová Darina

Liptovský Mikuláš
.03.2018

01

Vec

ozNÁMENlE o vyHLÁsgttí yýsenovÉHo xottRue
Riaditel'stvo Strednej odbornej školy polytechnickej, Demánovská cesta 669, 031 0't
Liptovský Mikuláš, vyhlasuje výberové konanie a prijme do trvalého pracovného pomeru:
,,praGovníka/pracovn íčkubufetu"
s predpokladaným nástupom od 0412018.

Kvalifikačnépredpoklady:

o
.
.

Nižšiestredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie (s maturitou),
Úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium s maturitou).

Ďalšie požiadavky:

.
o
o
o
.
.

bezúhonnost',
zdravotná spósobilosť (telesná a duševná spósobilost') + 76p9uotný preukaz,
samostatnosť pri práci,
zodpovednosť,
riadiace schopnosti a skúsenosti,
ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie
schopnosti,

Zoznam požadovaných dokladov:
. písomná žiadosťo zaradenie do výberového konania,
. fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie,

o
.

profesijný štruktúrovaný životopis,

súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov č. 12212013 Z. z, v znení neskorších predpisov.

Náplň práce:

.
.
o
r
.
o

práca s registračnou pokladňou, predajtovaru,
skladovéhospodárstvo,
príjem a výdaj tovaru,
komunikácia s dodávatel'mi,
komplexná starostlivosť o priestory bufetu,
poíllocflépráce v kuchyni, príprava studených jedál.

spojenie

lČ0

TelefónlFax

Bankové

+421 44 5521849

sK1 581 800000007000480499 0049,1 942

email

sekretariat@polyiechnika.sk

lnternet
www.polytechnika.sk

Termín podania žiadosti:
žiadosť s označením ,,výberové konanie" posielajte, alebo osobne doruČte na adresu
školy v termíne do 28.03.2018. Rozhodujúcim dátumom bude dátum na poŠtovejpeČiatke
v deň odoslania žiadosti. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové
konanie, ktorého termín bude upresnený.
Adresa školy: SOŠpolytechnická, Demánovská cesta 669, 031 01 Liptovský MikuláŠ
Kontakt: tel.t : O44t 5521 849, e-mail : sekretariat@polytechni ka. sk.

S pozdravom

síREDNA oDBonHÁ šxoLa
PoLYTE9HNIoKA

mĚi"§f,ffiBff,
lng. Malvína Fuzáková Dvorožňáková
riaditel'ka školy

