Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti
a rodiny Banská Bystrica, Kollárova 29, 974 01 Banská
Bystrica na pozíciu: profesionálny náhradný rodič
Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo:

CDR BB 55/2020 EPÚ

Kraj: Banskobystrický
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ Centra pre deti a rodiny Banská
Bystrica, Kollárova 29, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje informáciu o voľnom pracovnom
mieste:
Názov pracovnej pozície:

profesionálny náhradný rodič – domácky zamestnanec

Počet voľných miest:

1 úväzok

Miesto výkonu práce:

domáce prostredie profesionálneho náhradného rodiča

Hlavné úlohy:

Termín nástupu:
Odmeňovanie:

Profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti (zabezpečenie
osobnej starostlivosti o maloleté deti) vo vlastnom rodinnom
prostredí.
január 2021
od 912,-- EUR

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady:
 najmenej nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie a príprava

na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 80 hodín,
 najmenej úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie, ak sa zabezpečuje
starostlivosť o dieťa týrané, zneužívané alebo bol na ňom spáchaný trestný čin a
príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti v rozsahu 60 hodín.
Jazykové znalosti:
Počítačové znalosti:

nevyžadujú sa
Microsoft Office (Excel, Word), práca s internetom

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: skúsenosti s výchovou detí, hlavne zo sociálne
znevýhodneného prostredia, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita,
schopnosť otvorenej
komunikácie, kreativita, záujem sa vzdelávať, odolnosť voči záťaži, dobré rodinné zázemie.
Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä zákona č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom zmení a súvisiacich predpisov.

Kontakt pre poskytnutie informácií:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Jana Golianová
Telefón: 048/2433004
E-mail: jana.golianova@dedsvetluska.sk
Adresa centra: Centrum pre deti a rodiny Banská Bystrica
Kollárova 29, 974 01 Banská Bystrica

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu profesionálny
náhradný rodič centra zamestnanca 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) kópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti,
c) písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) písomné čestné vyhlásenie opravdivosti všetkých údajov uvedených v požadovaných
dokladoch,
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti,
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom
posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými
dokladmi je do 16. 12. 2020. V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra, ktorý je
uvedený v texte inzerátu. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovú prepravu.
Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na
osobný pohovor.

