Mesto HANDLOVÁ
NÁMESTIE BANÍKOV 7
972 51 HANDLOVÁ

OZNAM
MESTA HANDLOVÁ
Mesto Handlová v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste
a prijíma žiadosti na pracovné miesto : opatrovateľka.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je do 20.03.2019 (streda) do 15,00 hod. a žiadosti budú
evidované v aktualizovanej personálnej databáze uchádzačov. Žiadosti uchádzačov, ktoré budú
doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do ďalšieho procesu - osobného pohovoru.
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné požiadavky, budú kontaktovaní a pozvaní na osobný pohovor.
Záujemcovia

o pracovnú

pozíciu

môžu

písomnú

žiadosť

o prijatie

do

zamestnania,

spolu

s požadovanými dokladmi, osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu MESTO HANDLOVÁ,
SOCIÁLNE ODDELENIE, NÁMESTIE BANÍKOV 7, 972 51 HANDLOVÁ.
Počet miest : 7 (sedem)
Miesto výkonu práce : mesto Handlová, domáce prostredie klienta
Predpokladaný termín nástupu : 01. apríl 2019

Pracovný pomer na dobu určitú, do ukončenia NP, najdlhšie do 31.05.2021, 7 x plný pracovný úväzok,
t.j. 37,5 hod. týždenne.
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.
Pracovná náplň opatrovateľky :
-

poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti klienta,

-

zabezpečovanie úkonov sebaobsluhy klienta,

-

zabezpečovanie úkonov starostlivosti o domácnosť klienta,
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-

zabezpečovanie základných sociálnych aktivít klienta,

-

zabezpečovanie dohľadu.

Kvalifikačné požiadavky na pozíciu opatrovateľka sú:
1. minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo
2. absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.
Ďalšie požiadavky, osobnostné predpoklady a zručnosti :
-

bezúhonnosť,

-

samostatnosť a spoľahlivosť, flexibilita

-

pozitívny prístup k práci,

-

empatia,

-

psychická odolnosť a fyzická zdatnosť.

Výberové kritériá na pozíciu opatrovateľky sú:
1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti opatrovateľskej služby (zohľadňuje sa dĺžka praxe, druh
vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky).
2. Ďalšie vzdelávanie, ktorého cieľom je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie
požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti
opatrovania alebo poskytovania zdravotnej starostlivosti (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania,
zameranie vzdelávania, získané certifikáty a podobne).
3. Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií,
s ktorými uchádzač spolupracoval.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:


žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením pracovnej pozície,



životopis uchádzača,



motivačný list,



doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní alebo doklad o absolvovaní akreditovaného kurzu
opatrovania v rozsahu 220 hodín,



uchádzač môže predložiť odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho
zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,



uchádzač môže predložiť doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),



čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,



písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely osobného pohovoru (viď.
príloha) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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Bližšie informácie : PhDr. Veronika Cagáňová, vedúca sociálneho odd. MsÚ Handlová
tel. : 0918 325 883 alebo mail : veronika.caganova@handlova.sk

V Handlovej dňa 08.03.2019

..................................................
Mgr. Silvia Grúberová, v.r.
primátorka mesta Handlová
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