
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁ\rNY KRAJ

Domov sociálnych služieb
,,SLATINKA" Lučenec

Domov sociálnych služieb,,SLATINKA", Dolná Slatinka 271l1r 984 01 Lučenec,
v zriaďovatel'skej pósobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja,

Námestie SNP 23, 974 DtBanslaí Bystrica

Yyhlasuje

podl'a ustanovenia § 5 zákona NR SR č.55212003 Z. z. o ýkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov a v zmysle Príkazu č.005120171ODDSSZ ,,Postup pri výberovýclr konaniach na obsadzovanie pracovných
miest vedúcich zamestnancov v zarjaďeniach sociálnych služieb a zariadeníach na výkon opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom"

vYBERovE KO|{ANIE
na obsadenie pracovnej pozície

vedúci / vedúca úseku ZPB, Hviezdoslavova č.5 Lučenec aZPB, Sládkovičova č.8l Lučenec
a terénnych sociálnych služieb ,,Podpora samostatného bývania",

sociálny pracovník

Do výberového konania sa móžu prihlásiť uchádzači spíraiúci nasledovné podmienky:
kvalifikačné predpoklady:

o ukoněené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca, alebo
v zmysle §45 ods.l písm.a) a ods. 2 Zákona o sociálnej ě.2l9l20l4 Z.z., Zákon o sociálnej
práci

odborná prax:
o Minimálne 4 roky praxe v oblasti sociálnych služieb
o prax v riadiacej funkcii výhodou

práce vo vereinom záuime v znení neskorších predpisov:
o spósobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
o Bezúhonnosť

Ďalšie kritériá a požiadavkv:
o otganizačné a manažérske schopnosti
o osobnostné predpoklady na výkon funkcie
o Aktívna práca s pc a inými bežnepouživanými komunikačnými technológiami
o odbomosť (znalosť všeobecne závázných právnych predpisov zo sociálnej oblasti, právnych

predpisov a dohovorov z oblasti práv ťudí so zdravotným postihnutím a súčasných trendov
v oblasti poskytovania sociálnych služieb osobám so špecifickými potrebami)

. vodiěský preukaz skupiny B - aktívne vedenie motorového vozidla

. vypracovanie písomného materiálu: ,,Návrh na zvýšenie kvality a efektivity sociálnych služieb
na úseku ZPB, Hviezdoslavova č.5, Lučenec aZPB Sládkovičova č.8, Lučenec aterénnej

t;.,,s álnpj."služly,,.o,fodpora samostatného bývaniď' vrozsahu max, 3 strany formátu
,*A4;odpo tozsah 35 - 40 riadkov na stranu riadkovanie 1, veťkosť písma II, typ písma
Arial, Calibri.

IJchádzačispíra;ricivyššieuvedenépodmienkyzašlú
s nasledovnými prílohami (originál, alebo úradne overená kópia):

o prihláška, alebo žiadosť o zatadenie do výberového konania
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o proťesťný štruktúrovaný životopis
o Motivačný list
o Potvrdenie o praxi s uvedením presného dátumu (deň, mesiac, rok)
o Doklad o vysokoškolskom vzďelaní
. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške do výberového

konania, profesijnom životopise a doklade o vysokoškolskom vzdelaní
. Čestné vyhlásenie o spósobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
o súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných,údajov na účely výberového konania podťa

Nariadenia Európskeho parlamentu aRady (EU) č.20161679 z27.apríIa 2016 oochrane
fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o voťnom pohybe takýchto údajov azákona
č. I8I2OI8 Z.z o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší
ako jeden mesiac)

o Písomný materiál: ,§ávrh na zvýšenie kvality a efektivity sociálnych služieb na úseku ZPB,
Hviezdoslavova č.5, Lučenec aZPB Sládkovičova č.8, Lučenec aterénnej sociálnej služby

,,Podpora samostatného bývania"
o presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt

platové podmienky:
V zmysle zákona č. 55312003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - platová
trieda 7, platový stupeň podťa zapoěítanej dlžky praxe.

Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslat' najneskór
do 28.09.2020 (rozhoduje dátum podania na poštovej obálke) v zalepenej obálke s označením

,,vÝBERovn xONANIE - vedúci / vedúca úseku ZPB, Hviezdoslavova č.5 Lučenec aZPB,
Sládkovičova č.8, Lučenec a terénnych sociálnych služieb ,,Podpora samostatného bývania",
sociálny pracovník, na adresu Domov sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka 27IlI,984 01

Luěenec (P.O.BOX 97).

Prípadné informácie o Domove sociálnych služieb Slatinka, Dolná Slatinka 277lI,984 01 Lučenec
Vám budú poskýnuté na t. č.047 l 4661 687, 0 47 l 433 I 682, 09 17 464585

Na výberové konanie budú pozvaní len tí ucháďzači,ktorí spíňajú vyššie uvedené podmienky.

Výberové konanie bude pozostávať z:
o Vedomostného testu (Odporúěaná literatúra: Zákon č.44812008 Z.z o sociálnych službách,

Dohovor OSN o právach osób so zdravotným postihnutím, Zákon č. 55212003 Z.z o výkone
práce vo verejnom záujme)

o osobného, individuálneho pohovoru s cieťom obhajoby predloženého materiálu: ,§ávrh na
zvýšenie kvality a efektivity sociálnych služieb na úseku ZPB, Hviezdoslavova č.5, Lučenec
aZPB Sládkovičova č.8, Lučenec a terénnej sociálnej služby ,,Podpora samostatného bývania"
ajeho prezeriácie

Termín a miesto výberového konania oznámí
mailovú adresu uchádzaěa.

V Lučenci dňa: 03.09.2020

vyhlasovatef najneskór 7 dní pred jeho začatím na e-

Domot saiálnych ď NKA'

í}oln §etinle,964 01 Lrčax
-l_

Mgr. Renáta Šimová
Riaditel'ka DsS -T /Y/.- /
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