
V Pardubicích dne 26.9. 2022

Mgr. Monika Jirásková

ředitelka CCV Pardubice

Metodická pomoc a konzultace školám v regionu Pardubického kraje  v oblasti kariérového poradenství především se zaměřením na tyto 

činnosti:

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pardubického kraje
Mozartova 449, Polabiny, 530 09 Pardubice

Ředitelka Centra celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení  na  obsazení pracovního místa:

Kariérový poradce 

Charakteristika vykonávané činnosti: 

prosinec 2022, případně dle dohody

Další informace:

úvazek 1,0

• dobré komunikační schopnosti a vystupování

• řidičský průkaz skupiny B

• koordinuje a realizuje aktivity Kariérového centra, poskytuje individuální a skupinové poradenství v oblasti 

kariérového poradenství žákům škol, spolupracuje s pedagogickými pracovníky škol (výchovnými a kariérovými 

poradci) při řešení problematiky volby povolání žáků škol

• komunikuje s jinými poradenskými subjekty – propagace a využívání jejich služeb 

• propaguje služby kariérového poradenství ve školách

• plánuje a připravuje odborné obsahy regionálních metodických setkání pro KP škol, zodpovídá za plánování a 

realizaci educoffe pro rodiče 

Oblast kariérového 

poradenství:

Další činnosti:
• účastní se plánované odborné stáže a školení

• vede dokumetnaci o poskytnutých službách klientům - školám, žákům, rodičům

• odpovídá za chod kariérového centra

• metodicky vede KP škol

• připravuje odborné exkurze pro žáky, spolupracuje s firmami, je odborným garantem exkurzí

• prostá kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo výkonu práce:

Předpokládaný termín nástupu:

Pardubice

vhodné i pro studenty vyšších ročníků studia psychologie, učitelství pro ZŠ, SŠ (magisterské 

studium, minimálně 4. - 5. ročník VŠ studia), po dohodě lze sjednat zkrácený úvazek

• přesné označení výběrového řízení

• jméno, příjmení a titul uchazeče

• datum a místo narození uchazeče

• státní příslušnost uchazeče

• místo trvalého pobytu uchazeče

• telefonní kontakt

Požadavky na uchazeče: 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

• vysokoškolské vzdělání (pedagogické, psychologické zaměření výhodou)

• pedagogická praxe a praxe v oblasti školství výhodou

• velmi dobrá znalost práce na PC - MS Excel, Word, Power Point

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit toto výběrové řízení.

Průběh výběrového řízení:

Vybraní uchazeči budou pozváni k přijímacím pohovorům. Pohovory proběhnou v odpoledních 

hodinách 1. a 3. listopadu 2022, přesný termín a čas bude zájemcům oznámen minimálně 3 dny 

před konáním pohovoru.

a) písemně na adresu:                                                                                                                                

Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje, Mozartova 449, 

Polabiny, 530 09 Pardubice

Způsob podání přihlášky:

Lhůta pro podání přihlášky: 31.10.2022

b) e-mailem na adresu:                                                                                                                                                 

jiraskova@ccvpardubice.cz                                                                                                                                           

V případě podání přihlášky e-mailem zasílá uchazeč požadované doklady ve formátu PDF v příloze 

e-mailu.                                                                                                                      

• datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

• profesní životopis

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 

domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením


