Sumqayıt şəhər və Saatlı rayon “Gənclər evi” sosial xidmət
müəssisələrində

METODİST
vəzifəsini tutmaq üçün

ELAN
Vəzifə funksiyaları
“Gənclər Evi” sosial xidmət müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun olaraq pedaqoji heyətin
seçilməsində iştirak edir, işçilərin iş planınıvə dərs cədvəlini hazırlayır, onun icrasını koordinasiya edir,
təlim-tərbiyə prosesinə lazım olan tədris materiallarını əldə edərək pedaqoji işçiləri yeni metodiki
vəsaitlərlə tanış edir, onların ixtisasartımına dair seminarlar və təlimlər təşkil edir. Eyni zamanda təlim
fəaliyyətinin səmərəliliyini və keyfiyyətini artırmaq məqsədilə mütəmadi olaraq gənclər arasında
sorğunun keçirilməsinə nəzarət edir, istifadə olunan metodiki vəsait və avadanlıqlara görə məsuliyyət
daşıyır.

Metodist işləmək üçün əsas tələblər:








Yaş kateqoriyası: 35yaşadək
Təhsil: Ali (humanitar sahə üzrə)
Kompüter bilikləri: MS Office, Internet Explorer və s.
Dil bilikləri: Azərbaycan (əla), rus, ingilis (orta səviyyədə)
İş təcrübəsi: təhsil sahəsində ən azı 2 il
Azərbaycan Respublikası Gənclər Siyasəti haqqında nəzəri biliklər
Şəxsi keyfiyyətlər: ciddilik, məsuliyyət, gənclərlə səbrli və innovativ işləmə bacarığı, yaradıcı
yanaşma, məntiqi düşüncə, nizam-intizam qaydalarına nümunəvi riayət etmə qabiliyyəti

İşə qəbul II mərhələdən ibarətdir :
I. Sənədlərin qəbulu:
Aşağıda qeyd olunan siyahı üzrə sənədlər 03 sentyabr 2018-ci il tarixədək Azərbaycan
Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Gənclərlə iş şöbəsinə təqdim edilməli və ya poçt
vasitəsilə göndərilməlidir. (Ünvan: Bakı şəhəri, Az 1072, Olimpiya küçəsi 4; əlaqə telefonu:
465-21-55)
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ərizə
şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti
kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi
ali təhsil haqqında sənədin surəti
əmək kitabçasının surəti
sağlamlıq haqqında arayış
rəngli fotoşəkil 1ədəd (ölçüsü 4 x 6)

-

-

Qeydlər:
1993-cü ildən sonrakı dövrlərdə xarici dövlətlərin təhsil müəssisələri tərəfindən verilmiş ali təhsil
haqqında sənədlər “Xarici dövlətlərin ali təhsil sahəsində ixtisaslarının tanınması və
ekvivalentliyinin müəyyən edilməsi (nostrifikasiyası) Qaydaları”na uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən müvafiq şəhadətnamə ilə təsdiq edilməlidir.
Qanunvericiliklə başqa hal nəzərdə tutulmadıqda yalnız son 6 ay ərzində verilmiş sağlamlıq
haqqında arayış qəbul edilir.
Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi vətəndaş tərəfindən əl ilə doldurulmalı və hazırkı dövrü əks
etdirməlidir.
Fotoşəkillərin hamısı eyni olmalı və hazırkı dövrü əks etdirməlidir.

II. Müsahibə :
Müsahibələrin keçirilmə vaxtı və yeri haqqında məlumatlar www.genclerevi.az internet
saytında yerləşdiriləcəkdir.

