
 

VÝZVA NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA PRE PROJEKT EQUALVÝZVA NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA PRE PROJEKT EQUAL 
 
 

Výzva je platná do: 10.06.2005 
 
 

Výzva na obsadenie pracovného miesta pre projekt Equal číslo 82 s názvom 
„Podpora ľudských zdrojov pre zveľadenie hodnôt oblasti Považského Inovca“ 
pre aktivitu Vytvorenie osnov a získanie akreditácie. 

 
 
 
Občianske združenie Progresit v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Piešťanoch a v Novom Meste nad Váhom, pre realizáciu aktivity VYTOVRENIE OSNOV 
A ZÍSKANIE AKREDITÁCIE projektu Equal pre ktorý majú vzájomne uzatvorené 
rozvojové partnerstvo, hľadajú kandidátov na obsadenie pracovných miest: 
 

• Odborný garant aktivity – 1 pracovné miesto 
• Docent aktivity – 6 pracovných miest 

 
 
 
 
Pracovné podmienky: 
 

- pracovná zmluva uzatvorená v období: od 1. júla 2005 do 30. októbra 2005 
- forma dohody: Dohoda o vykonaní práce, prípadne Zmluva o dielo 
- pracovná doba: flexibilná (s uprednostnením pondelok až piatok) 

 
 
 
Podmienky pre prijatie do pracovného pomeru: 
 
 
odborný garant 
 

- ukončené vysokoškolské vzdelanie – odbor pedagogika 
- 2 – ročná pracovná skúsenosť vyučovania na vysokej škole 
- schopnosť viesť pracovnú skupinu 
- schopnosť vypracovať osnovy, rozvrh hodín 
- znalosť cudzích jazykov (angl., tal.)  
- flexibilta 

 
docent 

- ukončené vysokoškolské štúdium 
- schopnosť vypracovať osnovy 
- poznatky v oblastiach na ktoré je projekt zameraný (agrotur., pestovateľstvo)  
- pracovná skúsenosť spolupráce v skupine 
 
- znalosť cudzích jazykov je výhodou 



 

 
 
Konkurz na obsadenie pracovného miesta sa uskutoční v sídle občianskeho združenia 
Progresit v Piešťanoch. 
Bližšie informácie o pracovnom mieste je možné získať na tel. číslach: 0903 – 957 442, alebo 
033- 7742427 , alebo na e-mailovej adrese: progresit@progresit.sk
 
Prosíme aby kandidáti zaslali žiadosť o účasti na konkurze e-mailom na adresu: 
progresit@progresit.sk . Formulár žiadosti o účasť na konkurze na obsadenie pracovného 
miesta sa nachádza na internetovej adrese www.progresit.sk/zamestanie/formularziadosti  . 
 
 
Občianske združenie Progresit si vyhradzuje právo na zmeny poskytovania pracovných 
podmienok a spôsobu uskutočnenia konkurzu. 


