BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Domov sociálnych služieb DETVA

Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovnej pozície
sociálny pracovník/ sociálna pracovníčka
(na dobu určitú počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky)
Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, študijný odbor: sociálna práca (pri preukazovaní
splnenia kvalifikačného predpokladu sa postupuje podľa zákona č. 2019/2014 Z.z.
o sociálnej práci - § 5 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. a), § 45 ods. 1 písm. a), ods. 2)
Odborná prax:
- prax v sociálnej oblasti výhodou
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
Iné kritéria a požiadavky:
- odbornosť (znalosť platnej legislatívy a skúsenosti z oblasti sociálnych služieb)
- osobnostné predpoklady na výkon funkcie
- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
- aktívna práca s komplexným informačným systémom pre poskytovateľov sociálnych služieb
- manažérske zručnosti (administratívne zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, projektová
činnosť – tvorba a realizácia projektov, a pod.)
- znalosť cudzieho jazyka výhodou
Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené požiadavky zašlú písomnú prihlášku do výberového konania
s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):
- profesijný životopis s uvedením celkovej doby praxe v sociálnej oblasti
- návrh koncepcie rozvoja so zameraním na sociálnu prácu DSS
- motivačný list
- doklad o vysokoškolskom vzdelaní
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac)
- presná adresa na doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt.
Koncepcia sa predkladá v písomnej forme v rozsahu 2-3 strán (odporúčaný rozsah 35 – 40
riadkov na stranu, riadkovanie 1, veľkosť písma 11, typ písma Arial, medziznakové medzery –
normálne).
Koncepcia po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.
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Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky.
Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:
- overenie odborných vedomostí formou písomného testu,
- osobný, individuálny pohovor s cieľom overenia schopností a odborných znalostí
uchádzača.
Platové podmienky:
V zmysle 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 bude
uchádzač zaradený do 6. platovej triedy, platový stupeň sa určí podľa započítanej dĺžky praxe.
O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do
výberového konania informovaní najneskôr 7 dní pred jeho začatím a to písomne na e-mailovú
adresu.
O úspešnom uchádzačovi rozhodne výberová komisia, ktorá s výsledkom výberového konania
písomne oboznámi úspešného uchádzača a neúspešných uchádzačov na e-mailovú adresu do 10
dní po uskutočnení výberového konania.
Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať
najneskôr do 31. júla 2020 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke
s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – sociálny pracovník/sociálna pracovníčka“ na adresu:
Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva
V Detve, dňa 17.07.2020

Mgr. Mária Gibaľová v.r.
riaditeľka Domova sociálnych služieb
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