OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

MESTO PREŠOV
Hlavná 73
080 01 Prešov
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta:
vedúci Denného centra Družba, Námestie Kráľovnej pokoja 3, Prešov
(pracovný pomer na dobu určitú od 01.03.2018 do 31.12.2018)
(Odbor sociálnych služieb,
Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov)
u zamestnávateľa:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov
1. Kvalifikačný predpoklad:
• minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa so zameraním na sociálnu prácu
alebo sociálne služby
2. Iné predpoklady:
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• bezúhonnosť
3. Iné kritériá a požiadavky:
• oprávnenie manipulovať s potravinami
• min. ročná prax v oblasti poskytovania sociálnych služieb je výhodou
4. Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
• úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
• kópiu dokladu o oprávnení manipulovať s potravinami
• profesijný životopis v štruktúrovanej forme
• súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.
n. p.
5. Pracovná náplň:
Zabezpečenie poskytovania podpornej sociálnej služby v dennom centre, zabezpečenie
a organizovanie činností pre prijímateľov sociálnej služby, zabezpečenie výdaja stravy
v jedálni DC Družba.
6. Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou.

7. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Uzávierka prijímania žiadostí je 21.02.2018 (streda) o 16.00 hod. V uvedenom termíne musí
byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu Prešov. Na oneskorene doručené
žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať
v zalepenej obálke označenej heslom „VÝBEROVÉ KONANIE VEDÚCI DENNÉHO
CENTRA DRUŽBA – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
Oddelenie podporných činností
Hlavná 73
080 01 Prešov
alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73,
Prešov.
8. Dátum a miesto konania výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.02.2018 (piatok) o 10.00 hod. na Mestskom úrade
v Prešove, Jarková 26, I. poschodie, zasadacia miestnosť. Účasť na výberovom konaní bude
umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky stanovené v tomto vyhlásení
a predložia všetky doklady požadované v bode 4. Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na
výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania
dostavili na Mestský úrad v Prešove.
9. UPOZORNENIE
Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

zákona

