Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda
Nezábudková 474/3, 929 01 Dunajská Streda

Informácia o voľnom pracovnom mieste - sociálny pracovník
Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo: VK 01/2020
Kraj: Trnavský
Názov pracovnej pozície:

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:

Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda, Nezábudková č. 474/3,
929 01 Dunajská Streda

Hlavné úlohy:

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom
a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPODaSK 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. Vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí rodiny
a prostredí utvorenom na vykonávanie opatrení SPODaSK, hlavne
v teréne (terénna práca).

Termín nástupu:

ihneď

Mzdové ohodnotenie:

podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca,
- prax v oblasti je výhodou.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
- zodpovednosť, spoľahlivosť, záujem o prácu s rodinou a dieťaťom, skúsenosti s prácou s rodinným
systémom, flexibilita, schopnosť tímovej práce, komunikačné zručnosti, záujem učiť sa nové veci,
schopnosť pracovať pod tlakom.
Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä Zákona č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, Dohovor o právach dieťaťa.
Iné požiadavky:
- občianska bezúhonnosť.

Jazykové znalosti:

nevyžadujú sa

Počítačové znalosti: Microsoft Office, práca s internetom, užívateľská úroveň
Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Gabriela Paulenová
Telefón: 031/2433001 (v pracovných dňoch)
E-mail: riaditel.dunajskastreda@ded.gov.sk
Adresa centra:

Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda, Nezábudková č. 474/3,
929 01 Dunajská Streda

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa do výberového konania pre
zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) motivačný list,
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní podľa osobitného predpisu, potvrdzujúce VŠ vzdelanie druhého stupňa,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) písomné čestné vyhlásenie opravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách a) až d),
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov pre účely 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,
h) telefonický kontakt a presná adresa pre doručovanie písomností.

Žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej
obálke s označením „VK 01/2020 - sociálny pracovník“ v termíne do 03.07.2020.
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.
Uchádzači, ktorí splnia všetky formálne požadované požiadavky, budú pozvaní na ústny
pohovor, termín a čas upresníme podľa počtu prihlásených uchádzačov.

