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KOORDINÁTOR/KA JEDNOTNÝCH ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – TECHNICKÉ
OBORY STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
Hledáme kolegu/kolegyni s technickým zaměřením, organizačními schopnostmi a ochotou zvládnout novou
problematiku a stát se členem týmu s odpovědností za svěřenou agendu.

Pracovní náplň:
•
•
•
•
•
•
•

sledování požadavků trhu práce a Národní soustavy kvalifikací a jejich vlivu na odborné vzdělávání
se zvláštním zřetelem na střední vzdělání s výučním listem
komunikace s odbornými školami a zástupci zaměstnavatelské sféry pro účely revizí a aktualizací
obsahu závěrečné zkoušky
zpracování návrhů na úpravu, inovaci a aktualizaci obsahu jednotných zadání
koordinace, průběžná kontrola a revize práce tvůrců/autorů úkolů a témat jednotných zadání
sestavování a závěrečná kontrola zkušební dokumentace jednotného zadání před zveřejněním pro
školy
metodická podpora školám realizujícím závěrečnou zkoušku v učebních oborech
správa databanky úkolů a témat jednotných zadání v informačním systému NZZ

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SŠ/VŠ vzdělání technického směru (ideálně zaměření na strojírenství)
znalost základů technického kreslení a čtení technické dokumentace
uživatelská znalost programu AutoCad (Inventor) výhodou
znalost textových a grafických editorů
pokročilou znalost práce na PC a MS Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, internet)
dovednost psát srozumitelný a odborně přijatelný text pro žáky učebních oborů
zkušenosti se závěrečnou zkouškou v učebních oborech H a E výhodou
příjemné vystupování, dobré komunikační a organizační dovednosti
samostatnost, flexibilitu, vstřícnost, pečlivost

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

práci na plný úvazek na dobu neurčitou
získání pracovních zkušeností v prostředí odborné instituce
možnost profesního rozvoje
zajímavou, tvůrčí práci v týmu odborníků
3 dny zdravotního volna a 1 den osobního volna
5 týdnů dovolené
pružnou pracovní dobu
stravenky
pracoviště v Praze 7 Holešovicích
nástup ideálně od března 2020, případně dle dohody
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění nařízení vlády 300/2019 Sb. 13. platová třída přílohy č. 1
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V případě zájmu o nabízenou pozici zasílejte strukturovaný životopis a motivační dopis na emailovou adresu
dimitrova@cermat.cz.

