Informácia o voľnom pracovnom mieste
v Centre pre deti a rodiny Prievidza, Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza
Názov pozície: Vedúci úseku – vychovávateľ
Číslo výberového konania:

VK 3/2022

Kraj:
Počet voľných miest:
Miesto výkonu práce:
Termín nástupu:

Trenčiansky
1
Centrum pre deti a rodiny Prievidza – pracovisko Handlová
august 2022

Hlavné úlohy:
Vedúci úseku zodpovedá za pracovnú a organizačnú činnosť úseku starostlivosti o deti. Koordinuje
a kontroluje prácu podriadených zamestnancov. Zabezpečuje plynulý chod samostatne usporiadaných
skupín a špecializovanej samostatnej skupiny a zodpovedá za dodržiavanie interných noriem na
úseku. Koordinuje činnosť pri vypracúvaní individuálnych plánov rozvoja osobnosti dieťaťa alebo mladého
dospelého, individuálnych plánov sociálnej práce s rodinou dieťaťa a plánov komplexnej ošetrovateľskej
starostlivosti v centre. Vedie multidisciplinárny tím pre prípadovú sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou
v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle
platných platových taríf od 1.500,00 eur brutto.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 1/2020, Vyhláška Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov, Príloha č.3, 3. diel, II. časť,
a súčasne v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
§39, ods. 3b – zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec,
a súčasne spĺňa ods. 3c – podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti
vedúceho pedagogického zamestnanca minimálne absolvovaný základný program funkčného vzdelávania
v rozsahu najmenej 70 hodín v zmysle §47 ods.3.
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa.
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet, PowerPoint.
Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov najmä:
Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: schopnosť vytvoriť stratégiu riadeného úseku, integrovať
jednotné prvky výchovy, schopnosť viesť a rozvíjať podriadených v zmysle osobnosti a odbornosti,
analyzovať potreby vzdelávania, riadiť jednotlivca, skupinu, pozitívny vzťah k deťom, empatia,
komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia,
bezúhonnosť, zdravotná a psychická spôsobilosť.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Adresa:

Mgr. Tomáš Smatana
046 5420037, 0905 645 333
cdr.prievidza@cdrpd.sk
Centrum pre deti a rodiny Prievidza, Š. Závodníka 494/24, 971 01 Prievidza

Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania na pracovnú pozíciu vedúci úseku –
vychovávateľ, zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania VK 3/2022
spolu s uvedeným telefonickým a e-mail kontaktom,
b) motivačný list,
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
podľa osobitného predpisu,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov,
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
h) písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade
s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu so všetkými požadovanými dokladmi
je do 17.6.2022.
Doklady zasielajte na adresu Centra pre deti a rodiny Prievidza alebo e-mailom na
cdr.prievidza@cdrpd.sk. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Na výberové konanie si
pripravte v rozsahu cca A4: Návrh stratégie úseku starostlivosti v zmysle vízie Centra pre deti a rodiny
Prievidza realizovateľný v horizonte 3 mesiacov:
-

vízia riadenia úseku starostlivosti pre pracoviská centra (kmeňová budova Handlová, rodinný dom
Handlová, špecializovaná samostatná skupina v Prievidzi)
nový systém porád pedagogických a odborných zamestnancov a plán odborného tímu,
inovácia plánu prípravy osamostatňovania detí od 15. – 18. roku života v samostatne usporiadanej
skupine.

