
Informácia o voľnom pracovnom mieste–pomocný vychovávateľ 

 
Centrum pre deti a rodiny , Brezovská 473/3, 907 01 Myjava 

 

Číslo : 1/2020 

 

Pracovná pozícia: pomocný vychovávateľ v CDR ,zamestnanec pri výkone práce vo verejnom 

záujme. 

 

Počet pracovných miest : 1 

 

Miesto výkonu práce : Klčové 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

Termín  nástupu : 01.02.2020/ po dohode/ 

 

Jedná sa o  pracovný pomer na dobu určitú počas zastupovania dlhodobej PN a následne počas 

zastupovania MD a RD. 

 

Náplň práce: formovanie a prehlbovanie návykov a zručností detí v oblasti  pracovných 

aktivít v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Poskytovanie 

starostlivosti deťom na základe plánov . Vykonáva obslužné činnosti spojené s chodom 

samostatnej usporiadanej skupiny. 

 

Platové zaradenie: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov,  nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovujú katalógy 

pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní 

v znení neskorších predpisov. 

 

Platová trieda : 05 – stupnica platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce   

vo verejnom záujme 

 
Plat: 692,00 Eur  + príplatky 

 

Požiadavky na zamestnanca: 

 

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou. 

 

Jazykové znalosti: nevyžadujú sa . 

 

Počítačové znalosti: Microsoft Office (Excel, Word), práca s internetom 

 

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: práca s deťmi, empatia, komunikatívnosť, 

trpezlivosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti, pozitívny prístup pri riešení problémov 

a schopnosť pre tímovú spoluprácu, vodičský preukaz skupiny  B. 

 

Požadované odborné znalosti: nevyžadujú sa 

 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Milan Taran , riaditeľCDR Myjava 

Telefón:+421 34621 23 56, 0908 747 530 

E-mail:riaditel.novemestonadvahom@ded.gov.sk 

mailto:riaditel.novemestonadvahom@ded.gov.sk


 

 

 

Požadované doklady uchádzača na pozíciu pomocný vychovávateľ: 

- písomná žiadosť o prijatie  na voľné pracovné miesto, 

- kópia  vysvedčenia, diplomu alebo iného  dokladu o najvyššom dosiahnutomvzdelaní , 

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

-  životopis , 

- písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov priložených v dokladov, 

- písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

-písomný  súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov  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 doručenia žiadosti  spolu s požadovanými dokladmi je  do 19.1.2020. Do určeného 

dátumuich zasielajte na adresuCDR Myjava, ktorá je uvedená v texte.  Svoj telefonický a e-mailový 

kontakt uveďte vo svojej žiadosti. Rozhodujúci je dátum podania, po uvedenom  termíne budú  

uchádzači spĺňajúci požiadavky pozvaní na osobný pohovor. 
 

 

 

 

 

 

Myjava, dňa:09.1.2020 


