
Informácia o voľnom pracovnom mieste  

v Centre pre deti a rodiny Istebné  

 
Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo: 2/2021/PVsEA  

 

Názov pracovnej pozície:       pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou 

 

Počet voľných miest:      1  pracovné miesto na dobu neurčitú 

 

Miesto výkonu práce:      CDR Istebné, Istebné 258 a jeho detašované pracoviská 

 

Hlavné úlohy:        Organizačné a ekonomické zabezpečovanie prevádzky    

                                                 samostatne usporiadanej skupiny alebo skupiny spojené   

                                                 s vedením hospodárskej, stravovacej a sociálnej agendy so  

                                                 spoluúčasťou na výchovnom procese. 

 

Termín nástupu:         01.04.2021 

 

 POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:  

 

Kvalifikačné predpoklady:   úplné stredné vzdelanie  

 

Jazykové znalosti:                 nevyžadujú sa   

 

Počítačové znalosti:               užívateľská úroveň, Word, Excel 

 

Požadované schopnosti a osobné vlastnosti: 

Skúsenosti s práce s rodinou a výchovou detí vítané, zvlášť skúsenosti s výchovou detí zo 

znevýhodneného prostredia, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, 

zodpovednosť, flexibilita, odolnosť voči záťaži a stresu, bezúhonnosť, empatia, spoľahlivosť, 

zdravotná spôsobilosť, asertivita, profesionálny prístup. 

 

Vodičské oprávnenie skupiny B 

 

Požadované odborné znalosti:  

Zákon č. 104/1991 Zb. Dohovor o právach dieťaťa 

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a 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 



Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Kontakt pre poskytnutie informácií:   

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  PhDr. Martina Vicáňová , riaditeľka CDR Istebné 

Telefón:  0911 950 259 

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

Adresa:  CDR Istebné, Istebné 258, 027 53 

 

 

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri 

výkone práce vo verejnom záujme: 

 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového 

konania;  

 motivačný list;  

 kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom 

dosiahnutom vzdelaní;  

 profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS  

 písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, 

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 zaradenie do výberového konania je do 10.03.2021. 

V určenom termíne ich zasielajte na adresu CDR alebo e-mailom, ktoré sú  uvedené v texte 

inzerátu. Po tomto termíne budú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa 

uskutoční dňa 15.03.2021. 

Svoj telefonický kontakt a e-mail kontakt uveďte,  prosím, vo svojej žiadosti. 

 

                                                                                                           PhDr. Martina Vicáňová 

                                                                                                           Riaditeľka CDR Istebné                                   

 

 

 

 

 

 

 


