
 
Mesto Handlová 

so sídlom Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
 

vyhlasuje  
výberové konanie na pracovné miesto 

terénny sociálny pracovník  
 

Pracovné miesto sa obsadzuje pre výkon činnosti pracovníka Kontaktného centra 
Handlová - podporného tímu počas trvania projektu „Podpora zamestnateľnosti 

v regióne horná Nitra“ s miestom výkonu práce v meste Handlová. 
 
Pracovné miesto sa bude obsadzovať:  výberovým  konaním. 

 
Náplň práce, informácie o pracovnom  mieste : 

 Poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva (napr. problematika 
osobných bankrotov, rodinné a osobné problémy, bytová problematika, zdravotné problémy, 
vybavovanie štátnych sociálnych dávok a dávok sociálneho a dôchodkového zabezpečenia).  

 Poskytovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, možnosti riešenia 
problému, prípadne sprostredkovanie ďalšej pomoci. 

 Vykonávanie opatrení v oblasti primárnej prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv 
a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na regionálnej úrovni. 

 Koordinácia potrebných služieb (sociálnych, psychologických, zdravotných a iných). 
 Komunikácia a kontaktovanie ohrozených skupín obyvateľov, ktorí prišli o prácu v súvislosti 

s ukončovaním banskej činnosti. 
 Mapovanie možností riešenia problémov, individuálne riešenie problémov a začleňovanie do 

komunity v prirodzenom prostredí klienta. 
 Sieťovanie a iniciovanie zmien v záujme cieľovej skupiny, spolupráca s inštitúciami 

a organizáciami v regióne.  
 Účasť na stretnutiach podporného tímu. 
 Účasť na podujatiach Kontaktného centra Handlová, spolupráca s partnermi Národného 

projektu. 
 Technicko-administratívne úkony. 

 
Kvalifikačné predpoklady: 
Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca alebo príbuznom odbore podľa 
požiadaviek Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.  

 
Osobnostné predpoklady : 

 bezúhonnosť, 
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  
 samostatnosť a flexibilita v práci, 
 pozitívny prístup k práci,  
 komunikatívnosť, 
 schopnosť pracovať pod tlakom, 
 schopnosť pracovať v tíme. 

 
Výberové kritériá :  

 Znalosť Zákona č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v ohrozených 
komunitách.  

 Orientácia v sociálnej a spoločenskej oblasti na hornej Nitre.  
 Odporúčania, prípadne pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo 

organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.   



 Motivácia pre prácu s ohrozenou skupinou osôb, ktorí prišli o zamestnanie, s ich blízkym 
okolím.  

 Schopnosť samostatnej práce a komunikačné schopnosti. 
 
Druh pracovného pomeru:  hlavný pracovný pomer. 
Predpokladaný termín nástupu: 01.11.2020. 
 
Mzdové ohodnotenie: v zmysle predloženej žiadosti v národnom projekte „Podpora zamestnateľnosti 
v regióne horná Nitra“ 1818 € / 1 mesiac / HM.  
 
Zoznam požadovaných dokladov: 

 žiadosť o účasť na VK,  
 profesijný štruktúrovaný životopis, 
 motivačný list, 
 doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, 
 doklad preukazujúci prax v oblasti terénnej sociálnej práce spolu s kontaktami, kde je možné 

údaje overiť – ak je relevantné, 
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise. 
 

Žiadosti o účasť na výberovom konaní 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: „Výberové konanie – terénny sociálny 
pracovník – neotvárať.“ 
 
Termín uzávierky prijímania žiadostí o účasť vo výberovom konaní je 7.10.2020 do 16,00 hod.. 
Pred uzavretím pracovného pomeru bude vybraný uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných 
na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 
Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi príslušná výberová komisia tým 
uchádzačom, ktorí splnia  požadované kvalifikačné kritériá. 
 
 
V Handlovej, dňa 23.09.2020 
                                                                                                            Mgr. Silvia Grúberová 
                   primátorka mesta 
 

 


