
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI LEKTOR / LEKTORKA 
PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

Prevalis, z. s.; sekce školské primární prevence
 vyhlašuje výběrové řízení na pozici lektor / lektorka 

programů všeobecné primární prevence v mateřských, 
základních a středních školách v hl. m. Praze.

Požadujeme: 
- věk minimálně 20 let;
- VŠ studium – minimálně ukončené Bc. (v oblasti pedagogiky, psychologie nebo blízkého 

humanitního oboru) 
- dlouhodobější spolupráci;
- trestní bezúhonnost;
- osobnostní předpoklady pro práci s dětmi a mládeží;
- dobré organizační a komunikační schopnosti;
- ochotu vzdělávat se, schopnost týmové spolupráce;
- flexibilitu a spolehlivost.

Náplň práce: 
- přímá práce s dětmi, realizace programu školské primární prevence;
- komunikace s třídními učiteli, metodiky prevence;
- administrativní práce spojené s realizace programu prevence;
- účast na provozních poradách, intervizních a supervizních setkáních.

Nabízíme: 
- sepsání dohody o provedení práce / dohody o provedení činnosti (dle rozsahu);
- finanční ohodnocení odpovídající kvalifikaci;
- zaškolení v dané tematice, možnost dále se vzdělávat;
- tvořivou práci s dětmi a mládeží s možností profesního i osobního rozvoje;
- komunikace s třídními učiteli, metodiky prevence;
- administrativní práce spojené s realizace programu prevence;
- zacvičení nového lektora;
- účast na provozních poradách, intervizních a supervizních setkáních.

Doplňující informace: 
Motivační  dopis,  profesní  životopis  s  fotografií  zasílejte  na  pre  vence  @prevalis.org 
do 22. května 2016.
Po zpracování zaslaných dokumentů zve vedoucí sekce vybrané uchazeče na první 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 a vedoucí sekce. Po skončení prvního
kola jsou oznámena jména uchazečů postupujících do druhého kola.
V druhém kole se uchazeči účastní osobního pohovoru s tříčlennou komisí (vedoucí sekce, předseda spolku
a lektor prevence Prevalis, z. s.). Na tomto pohovoru reflektují uchazeči průběh skupinové části, hovoří o
své motivaci stát se součástí lektorského týmu Prevalis, z. s. a odpovídají na dotazy členů komise.
Termín výběrového řízení je stanoven na 29. května 2016 v Praze.
Bližší informace poskytne předseda Prevalis, z. s. Mgr. Miroslav Hricz, e-mail: miroslav.hricz  @prevalis.org.
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