Mesto Handlová
so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
informuje
o voľnom pracovnom mieste
posudkový pracovník mesta.
Pracovné miesto sa bude obsadzovať: výberovým pohovorom.
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
tvorba posudkov a rozhodnutí, obstarávanie pokladov k rozhodnutiu, agenda umiestňovania klientov do zariadení
sociálnych služieb, spolupráca so zariadeniami a vyššími územnými celkami, taktiež so zdravotníckymi
zariadeniami, agenda dotácií v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín, agenda v zmysle zákona o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele, agenda príspevku pri narodení dieťaťa.
Kvalifikačné predpoklady:
ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca (v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) Zákona č. 219/2014 Z. z.
o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Iné kritéria a požiadavky na výkon funkcie:
 občianska bezúhonnosť,
 spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 znalosť zákonov v danej oblasti (napr. zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách , zákon č.305/2005 Z.
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov),
 ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet),
 samostatnosť a flexibilita v práci,
 prax v odbore a odborná spôsobilosť získaná absolvovaním školení v danej oblasti výhodou.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer.
Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2019.
Mzdové ohodnotenie: 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.
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 motivačný list,
 doklad o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom programe sociálna práca (overená
kópia),
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Písomné žiadosti o účasť na výberovom pohovore s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne
do podateľne mestského úradu, alebo poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51
Handlová v zalepenej obálke označenej heslom:
„Výberový pohovor – posudkový pracovník mesta – neotvárať“ v termíne do 19.07.2019.
Dátum, miesto a hodinu výberového pohovoru písomne oznámi príslušná výberová komisia tým uchádzačom, ktorí
splnia požadované kritériá.
V Handlovej, dňa 04.06.2019
Mgr. Silvia Grúberová
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