Výběrové řízení na pozici lektor prevence Prevalis, z. s.
Noví lektoři jsou přijímáni vždy, vyžaduje-li to kapacitní vytížení organizace, obvykle od počátku
nového školního roku. Výběrové řízení, jež je tříkolové, vypisuje předseda spolku a probíhá
zpravidla v květnu / červnu.
Vlastnímu výběrovému řízení předchází zveřejnění informace na webových stránkách organizace,
sociálních sítích, případně je podán inzerát na inzertních portálech.
Zájemci o pozici lektora programů školské primární prevence zasílají na adresu
prevence@prevalis.org motivační dopis, vlastní profesní životopis s fotografií, kopie dokladů o
dosaženém vzdělání.
Po zpracování zaslaných dokumentů proběhne první – elektronické – kolo výběrového řízení.
Na základě výsledků prvního kola zve vedoucí sekce vybrané uchazeče na druhé kolo výběrového
řízení. V něm je posuzována kreativita uchazečů, jejich osobnostní zralost a schopnost pracovat v
týmu. Tato část výběrového řízení probíhá skupinově za přítomnosti předsedy spolku, vedoucí
sekce a jednoho z lektorů prevence.
Po skončení druhého kola jsou oznámena jména uchazečů postupujících do třetího kola (to probíhá
zpravidla v tentýž den). V třetím kole se uchazeči účastní osobního pohovoru s tříčlennou komisí
(vedoucí sekce, předseda spolku a lektor prevence Prevalis). Na tomto pohovoru reflektují uchazeči
průběh skupinové části, hovoří o své motivaci stát se součástí lektorského týmu Prevalis a
odpovídají na dotazy členů komise.
O výsledku výběrového řízení je uchazeč informován nejpozději do 15 dnů ode dne konání třetího
kola. Následně je vyzván k podpisu dokumentů umožňující zahájení spolupráce.
Harmonogram výběrového řízení – jaro 2016
Zveřejnění inzerátů: 8. - 22. 5. 2016
1. kolo – elektronické
probíhá od 16. do 23.5.2016 (ukončení ve 23:00).
Vyplňte prosíme formulář na
https://docs.google.com/forms/d/1SL1BgjmaoX8SLKRR3jOy2xohXQFqea0HoaiBAs3j8U/viewform?c=0&w=1
2. kolo – osobní - skupinové
Ve druhém kole je je posuzována kreativita uchazečů, kteří postoupili z prvního kola, jejich
osobnostní zralost a schopnost pracovat v týmu. Tato část výběrového řízení probíhá skupinově za
přítomnosti předsedy spolku, vedoucí sekce a jednoho z lektorů prevence.
Toto kolo proběhne v neděli 29. května 2016 v 16:30 hodin v prostorách Prevalis, z. s., Pod
Klamovkou 1268/3, 150 00 Praha 5.
3. kolo – osobní - individuální
Po skončení druhého kola jsou oznámena jména uchazečů postupujících do třetího kola. V třetím
kole se uchazeči účastní osobního pohovoru s tříčlennou komisí (vedoucí sekce, předseda spolku a
lektor prevence Prevalis). Na tomto pohovoru reflektují uchazeči průběh skupinové části, hovoří o
své motivaci stát se součástí lektorského týmu Prevalis a odpovídají na dotazy členů komise.
Třetí kolo proběhne ihned po skončení 2. kola v neděli 29. května 2016.
O výsledku výběrového řízení je uchazeč informován nejpozději do 2. června 2016.
Zahájení spolupráce: od září 2016 (v srpnu proškolení).

