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	BANSKOBYSTRICKÝ	DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
	SAMOSPRÁVNY KRAJ	L I B E R T A S,  Lučenec
Telefón               Fax            IČO                  E-mail                   Internet
047/4512220                         00632180             riaditel@dsslibertaslc.sk      www.dsslibertaslc.sk
       

Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie 11, 984 01 Lučenec
v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
vyhlasuje podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle Príkazu č. 005/2017/ODDSSZ „Postup pri výberových konaniach na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zariadených Banskobystrickým samosprávnym krajom“ 
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie pracovnej pozície vedúci/vedúca sociálno-zdravotného úseku, sociálny
 pracovník/pracovníčka DSS LIBERTAS

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci:
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
študijný odbor:  sociálna práca  (sociálna pedagogika, sociálne služby a poradenstvo... – postupuje sa pri preukazovaní splnenia kvalifikačného predpokladu podľa zákona č. 219/2014   Z. z. o sociálnej práci - § 5 ods. 3 písm. a),  § 5 ods. 1 písm. a),  § 45 ods. 1 písm. a), § 45 ods. 2) 

Iné kritériá a požiadavky:
osobnostné predpoklady na funkciu vedúceho sociálno-zdravotného úseku, sociálneho pracovníka (manažérske predpoklady, interpersonálne rozhodovanie a administratívne zručnosti, schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácií...)
oprávnenie viezť motorové vozidlo a ovládanie práce s PC(Word, Excel, Internet)

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú nasledovné doklady:
žiadosť o zaradenie do výberového konania
motivačný list
projekt vo vzťahu k výkonu práce vedúceho sociálno-zdravotného úseku, sociálneho pracovníka (v rozsahu maximálne 3 strán)
štruktúrovaný životopis
referencie od posledných zamestnávateľov
overená fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
doklady o absolvovaných výcvikoch a kurzoch
presná adresa pre doručovanie písomností, telefonický kontakt, e-mailová adresa
písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
preukázanie zdravotnej spôsobilosti na prácu vedúceho sociálno-zdravotného úseku, sociálneho pracovníka

Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie     na pracovnú pozíciu vedúci/vedúca sociálno-zdravotného úseku, sociálny pracovník/pracovníčka DSS LIBERTAS najneskôr  do 18.09.2017 na adresu:
Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske nám. 11,
984 01  Lučenec
Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred jeho začatím.
V Lučenci 24.08.2017                                                                
                                                                  PhDr. Ľubica Polláková
                                                                       riaditeľka DSS LIBERTAS

