Informácia o voľnom pracovnom mieste v DETSKOM DOMOVE BYTČA

Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo: Detský domov Bytča 01/2017/OZ

Kraj: Žilinský

Detský domov Bytča, Rázusova 798/52, 014 01 Bytča v súvislosti so zákonom č.
317/2009Z. z, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
317/2009 Z. z.“) vyhlasuje výberové konanie.

Názov pracovnej pozície:

psychológ, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet voľných miest:

1, na dobu neurčitú

Miesto výkonu práce:

Detský domov Bytča, Rázusova 798/52, 014 01, pracovisko
Semeteš

Hlavné úlohy:

Odborná činnosť s deťmi, vykonávaná psychológom v zariadení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 17-12-13.
Vykonáva samostatnú odbornú činnosť zahrňujúcu liečebnovýchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú
starostlivosť o deti a mládež s narušeným psychosociálnym
vývinom alebo inými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
Vykonáva poradenskú prácu, určuje preventívne a diagnostické
postupy v jednotlivých prípadoch.
Úzko spolupracuje s ostatnými pracovníkmi odborného tímu,
s vychovávateľmi, učiteľmi, odborníkmi z iných oblastí, zisťuje
možné príčiny vzniku problémového správania a určuje ďalšie
postupy.
Spolupracuje s biologickou rodinou detí, spoločne so sociálnou
pracovníčkou participuje na sanácii rodinného prostredia.
Spolupodieľa sa na tvorbe IPROD, na tvorbe hodnotení a správ
o deťoch.

Termín nástupu:

01.09.2017

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady: VŠ – II. stupňa v odbore psychológia. Požadovaná prax
v odbore minimálne 2 roky. Výhodou je prax v oblasti práce
s deťmi drogovo a inak závislými.
Iné znalosti:

vítané jazykové znalosti, vodičský preukaz skupiny „B“
podmienkou

Počítačové znalosti:

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet, pokročilý

Požadované schopnosti a osobitné vlastnosti:
zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná
spôsobilosť), kladný vzťah k deťom, komunikatívnosť, empatia,
flexibilita, kreativita, zodpovednosť, spoľahlivosť, odolnosť
voči stresu.
Požadované odborné znalosti:
znalosť príslušných zákonov, najmä zákona NR SR č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.
36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práv vo verejnom
záujme, zákon č. 553/2003 Z. Z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, zákon č.
317/2005 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

JUDr. Vladimír Mojš

Telefón: 0908/904 124
E-mail: vladimir.mojs@ddbytca.sk
Adresa detského domova: Detský domov, Rázusova 798/52, 014 01 Bytča

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu , zamestnanec
pri výkone práce vo verejnom záujme:
a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla informácie
o voľnom pracovnom mieste,

b) Kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,
c) Profesijný štruktúrovaný životopis,
d) Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b)
až d),
e) Písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
f) Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov za účelom
posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade
s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
g) Výpis z registra trestov.
Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi
je do 04.08.2017. V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, alebo emailovú adresu uvedenú v texte informácie. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na
poštovú prepravu a doručenie na e-mailovú adresu. Po tomto termíne budú Vaše
žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

V Bytči, dňa ...................

Ing. Alžbeta Masnicová
riaditeľka DeD Bytča

