MESTO PRIEVIDZA
Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Odbor školstva a starostlivosti o občana, vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie pracovného miesta

Referent pre opatrovateľskú službu

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným
miestom:
 stredoškolské vzdelanie v odbore zdravotníctvo alebo sociálna práca
 najmenej 2 roky praxe v sociálnej oblasti
 znalosť zákona č. 448/ 2008 Z.z. o sociálnych službách a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení
 práca s PC (Word, Excel, e-mail, internet) – pokročilý užívateľ
 zdravotná spôsobilosť
 bezúhonnosť
 osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto: empatické vystupovanie a sociálne
cítenie, organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, rozhodnosť,
odolnosť voči stresu.

Zoznam požadovaných dokladov:
 žiadosť o účasť na výberovom konaní
 profesijný životopis
 overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v
zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a publikovanie mena a priezviska v zápisnici z výberového konania v lehote
24 mesiacov od jej vyhotovenia na webovej stránke mesta Prievidza.

Informácie pre uchádzača:
Predmetom činnosti bude samostatné vybavovanie agendy v oblasti poskytovania sociálnych služieb
- opatrovateľskej služby, odľahčovacej služby a sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi,
ktorými sú pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v zmysle platnej legislatívy. Vyhotovovanie
zmlúv medzi klientom a mestom o poskytovaní sociálnej služby – opatrovateľskej služby,
sledovanie mesačných úhrad za poskytované sociálne služby. Poskytovanie sociálneho poradenstva
občanom v otázkach riešenia sociálnych dôsledkov nepriaznivého zdravotného stavu.
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Základná zložka mzdy: 723,00 Eur – 868,00 Eur
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a označením „Výberové konanie Referent pre
opatrovateľskú službu – neotvárať“ je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 21.6.2019 na
adresu:
Mestský úrad v Prievidzi
Nám. slobody č. 14
971 01 Prievidza
Rozhodujúcim je dátum doručenia na MsÚ.
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na
výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho začatím.
Predpokladaný nástup do práce je dohodou.
V Prievidzi 4.6.2019

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
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