Informácia o voľnom pracovnom mieste
v Centre pre deti a rodiny Tŕnie, Tŕnie 90, 962 34
sociálny pracovník
Kraj: Banskobystrický
Informácia o voľnom pracovnom mieste : R/2019/59

Funkcia: zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu
Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje - sociálny pracovník
Počet voľných miest: 1
Miesto výkonu práce: Tŕnie č. 90, Zvolen, Krupina
Termín nástupu:

01.03.2019

Hlavné úlohy: Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho
rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu
sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce
sociálnych vecí a rodiny.
Platová trieda: Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme zamestnanec bude zaradený do platovej triedy podľa
najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v
pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej
vykonávanie.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: VŠ II. stupňa študijný odbor: sociálna práca
prax je výhodou
Požiadavky na zamestnanca: bezúhonnosť, zdravotná a psychická spôsobilosť

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: bežný užívateľ
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, empatia,
komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži, vodičský
preukaz skupiny B

Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a
súvisiacich predpisov, Zákon č.36/2005 Z,z,
Zákon o rodine Dohovor o právach dieťaťa
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ján Paľuch
Telefón: +421902414410
E-mail: jan.paluch@ratolest.sk
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri
výkone práce vo verejnom záujme:








písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
motivačný list;
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní;
kópia výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace;
profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu,
kópii výpisu z registra trestov a profesijnom štruktúrovanom životopise;
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového
konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi
je do 15.2.2019 V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, 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
výberové konanie.

