Oznam o vyhlásení výberového konania

vyhlasuje výberové konanie na
1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),

12.08.2020 o 9.30 hod. v prie

Mestského

úradu v

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu
osobne alebo
:

prijatie do zamestnania

060 01 K
Záujemcovia vo

o akú pozíciu majú záujem. Ak záujemca vo
ktorú má záujem, nebude pozvaný na VK.
zalepenej obálke s
Výberové konanie NP TSP a TP II.-

prijatie do zamestnania je 06.08.2020 (rozhodujúcou pre
zaradenie do výberového konania bude
).
ho konania boli
uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

po stanovenom termíne

prijatie do zamestnania:
,
(formát Europass),

, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady
vyhlásenie o

registra trestov)

www.esf.gov.sk

odbore sociálna práca,1 alebo

1.
2.

a poradenstvo, verejná politika a verejná správa alebo v
zamerania, alebo má uznaný doklad o ta
z.
3.

odbore sociálna práca v prípade, ak k
odbore sociálna práca
V
písm. b) zákona 448/2008 o

v zmysle § 110 ak ods. 1
zmene a
) sa
za splnené do 31. decembra 2023, ak fyzická osoba je
, t.j. jedná

sa o
sociálna

Suma základnej z

v rozpätí od 875,- Eur do 1241,- Eur v

Výberové kritériá na pozíciu terénny sociálny pracovník:

1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách
ohrozených alebo posti
vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
2.
trebných na vykonávanie pracovných
vzdelávania, získané certifikáty a podobne).

nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,

-psychologických výcvikoch,

1

V

sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných
oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2

www.esf.gov.sk

3.
rámci poskytovania
sociálnych
pobytom v
podobné
kontakte s
4.
s
5.

ký a podobne).
v nej a podobne).

právnym úkonom v plnom rozsahu
a mu

predpoklady na
mesto
Miestom výkonu práce je
a kancelária TSP v priestoroch Mestského úradu
v
.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.09.2020
Popis práce Terénneho sociálneho pracovníka:2
krízových situáciách a
ánov práce s klientom a jeho realizácia, pomoc
autonómie a
orientácia v aktuálne platnej legislatíve, facilitácia pri ri
konfliktov v lokalite, case management, administratívne spracovanie výkonu svojej práce,
koordinácia pracovných aktivít s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými
verejnými a

Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia
z
skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orient
rodinného stavu,

2

terénnej práce v

komunitách.

3

www.esf.gov.sk

niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

primátor mesta

4

www.esf.gov.sk

