Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti
a rodiny Tŕnie
Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo:
Kraj:

Centrum R/2019/3

banskobystrický

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ Centra pre deti a rodiny Tŕnie v Tŕni
v súvislosti s § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon č. 317/2009 Z. z.") vyhlasuje
Názov pracovnej pozície:
vychovávateľ/Profesionálny náhradný rodič v zariadení SPODaSK
v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v zariadeniach
(NP DEI NSvZ)

Počet voľných miest:

1

Miesto výkonu práce:

Centrum pre deti a rodiny Tŕnie

Hlavné úlohy:

Zabezpečenie starostlivosti o dieťa, ktoré je umiestnené
v profesionálnej náhradnej rodine počas dovolenky, práceneschopnosti, rôznych aktivít
profesionálneho náhradného rodiča/rodičov (napr. pracovná porada, vzdelávanie, supervízia,
zabezpečenie odľahčovacej služby pre profesionálneho náhradného rodiča).

Termín nástupu:

1.3.2019

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
- Kvalifikačné predpoklady:
ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z., časť XIII alebo časť XIV,
- ukončené VŠ vzdelanie I. stupňa v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII alebo časť
XIV,
- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., časť XIII
alebo časť XIV,
- absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v zmysle Zákona č.
305/2005 Z.z., § 52,
- psychická spôsobilosť v zmysle novely Zákona č. 305/2005 Z.z., § 58
Plat: 800 €

Jazykové znalosti:

– vítané

Počítačové znalosti: – vítané
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: kladný vzťah k deťom, komunikatívnosť,
flexibilita, kreativita, zodpovednosť, záujem ďalej sa vzdelávať

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákona: – – 305/2005 Z.z.,
36/2005 Z.z.,

- Osobitné kvalifikačné požiadavky: absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie
náhradnej starostlivosti v zmysle Zákona č. 305/2005 Z.z., § 52,

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ján Paľuch, riaditeľ
Telefón: 045/2433034
Fax:
045/2433039
E-mail: jan.paluch@ratolest.sk
Adresa Centra: Centrum pre deti a rodiny Tŕnie č. 90, 962 34 Tŕnie
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu
a) a) Žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) fotokópia, vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
c) fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti a náležitosti zhodnotenia tejto prípravy,
d) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
e) výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3
mesiace,
f) písomný súhlas partnera na výkon PR,
g) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa
podmienky zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
i) motivačný list,
j) Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a
Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je
do 15.2.2019 V určenom termíne ich zasielajte na adresu Centra, ktorý je uvedený v texte
inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovú prepravu. Po tomto termíne
budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

