OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

MESTO PREŠOV
Hlavná 73
080 01 Prešov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta:
vedúci Denného stacionára, Slánska 25, Prešov – Nižná Šebastová
(odbor sociálnych služieb,
oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov)
u zamestnávateľa:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
1. Kvalifikačný predpoklad: vzdelanie v zmysle § 84, ods. 4 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách o zmene živnostenského zákona:
a) vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním vzdelávacieho programu
akreditovaného podľa osobitného predpisu v študijných odboroch zameraných na
sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku,
andragogiku, sociálnu a humanitárnu prácu, sociálno - právnu činnosť a
charitatívno-misijnú činnosť,
b) vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom
odbore sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo, sociálna pedagogika,
špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, psychológia akreditovanom podľa
osobitného predpisu alebo uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní
vydaný zahraničnou vysokou školou,
c) akreditovaný vzdelávací kurz v oblastiach uvedených v písmenách a) a b) v
rozsahu najmenej 150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce
v trvaní najmenej jedného roka, ak má skončené vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa, ktoré nie je uvedené v písmene b).
2. Iné predpoklady:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• bezúhonnosť
3. Iné kritériá a požiadavky:
• znalosť legislatívy v oblasti sociálnych služieb a verejnej správy (zákon č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p., zákon č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme, v z. n. p.)
• ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)
• min. 3-ročná prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb (vítaná)
• prax v riadení sociálnych služieb (vítaná)

4. Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
• úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• profesijný životopis v štruktúrovanej forme
• doklad o praxi v oblasti poskytovania sociálnych služieb
• súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p.
• projekt riadenia sociálnej služby v dennom stacionári (max. 3 str. formátu A4)
5. Výberové konanie bude pozostávať z týchto častí:
A) Písomná forma (odborný test z legislatívy uvedenej v bode 3).
B) Pohovor (podmienkou účasti na pohovore je aspoň 60% úspešnosť uchádzača
v odbornom teste).
6. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Uzávierka prijímania žiadostí je 31.05.2018 (štvrtok) o 15.00 hod.
V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené
Mestu Prešov. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa
nebude prihliadať.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
podať v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – VEDÚCI
DENNÉHO STACIONÁRA, SLÁNSKA 25, PREŠOV - NIŽNÁ ŠEBASTOVÁ NEOTVÁRAŤ“, na adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
oddelenie podporných činností
Hlavná 73
080 01 Prešov
alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove,
Hlavná 73, Prešov.
7. Dátum a miesto konania výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční dňa 04.06.2018 (pondelok) o 9.00 hod. na
Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73, I. poschodie vľavo, prijímacia sieň. Účasť
na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia
podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky doklady požadované
v bode 4. Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie,
preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania
dostavili na Mestský úrad v Prešove.
8. Pracovná náplň:
Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, zabezpečenie
a organizovanie činností pre prijímateľov sociálnej služby.
9. Platové podmienky:
Predpokladaná základná mzda v rozpätí: 750 – 850 eur mesačne.
10. Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2018

11. UPOZORNENIE
Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

