Trnavská 62, 900 27 Bernolákovo

Informácia o voľnom pracovnom mieste
VYCHOVÁVATEĽ, koordinátor SS
Voľné pracovné miesto č.

DeD Nádej/2018/1

Kraj:

Bratislavský

Pracovná pozícia:

Vychovávateľ, koordinátor samostatnej skupiny - zamestnanec pri
výkone práce vo verejnom záujme

Počet voľných pracovných
miest:

1

Miesto výkonu práce:

Detský domov Nádej, Trnavská 62, 900 27 Bernolákovo

Hlavné úlohy:

-

Termín nástupu:

výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým
zamestnancom,
ktorý
je
vychovávateľ
v zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zaradený do
kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec.
koordinácia samostatnej skupiny detského domova.

01.02.2018

Požiadavky na zamestnanca
Kvalifikačné predpoklady:

-

-

v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov a podľa Prílohy č.
1 časť XIII. Vychovávateľ
vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika alebo sociálna
pedagogika (je výhodou)

Jazykové znalosti:

Slovenský jazyk

Počítačové znalosti:

MS Word, Excel, Outlook, Internet na úrovni používateľ

Požadované schopnosti a
osobnostné vlastnosti:

-

plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite
schopnosť správne a s určitosťou identifikovať potreby
dieťaťa
schopnosť pracovať v tíme, podieľať sa na riešení problémov
rešpektovať a dodržiavať dohodnuté postupy a pravidlá
schopnosť komunikovať otvorene, včas, presne, úplne
schopnosť odborne rásť, získané odborné znalosti aktívne
aplikovať do praxe
flexibilita, kreativita

Požadované odborné
znalosti:

-

-

znalosť zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
znalosť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
znalosť zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kontakt pre poskytovanie informácií
Meno a priezvisko
kontaktnej osoby:

Ing. Lucia Mihalicsová

Telefónne číslo:

02/204 330 31

E-mail:

lucia.mihalicsova@dednadej.sk

Adresa DeD Nádej:

Detský domov Nádej, Trnavská 62, 900 27 Bernolákovo

Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa do výberového konania
a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
b) Kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní podľa osobitného predpisu
c) Kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace
d) Profesijný štruktúrovaný životopis
e) Motivačný list
f) Písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
g) Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písm. b) až f)
h) Písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním 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 v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti na pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do
31.12.2017. Požadované doklady zasielajte mailom alebo poštou na adresu detského domova, ktoré
je uvedená v texte inzerátu. Všetky žiadosti budú posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na
výberové konanie, ktoré termín oznámi detský domov uchádzačom 5 pracovných dní vopred
(mailom, telefonicky).

