Pečovatelská služba Železný Brod, organizační složka
NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

VŘPP/2022-04/3

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozici

sociální pracovník Pečovatelské služby Železný Brod
Druh práce: Sociální pracovník a pracovník v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, dle nař. vl. 222/2010 Sb., katalog prací 2.08.01 a 2.08.02)
Vykonávané činnosti:
- Provádění cíleného sociálního šetření u osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci, analýza této
situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu řešení.
- Posuzování individuálních potřeb osob v nepříznivé sociální situaci, tvorba návrhů jejího řešení, společné
plánování a hodnocení.
- Zajišťování spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních
služeb, poskytovateli zdravotních služeb, obecními a krajskými úřady, Policií České republiky, obecní policií a
orgány veřejné moci.
- Tvorba koncepce sociální práce v zařízeních sociálních služeb.
- Samostatné zpracovávání individuálních plánů.
- Zástup vedoucího v době nepřítomnosti (zpracování vyúčtování služeb a vybírání plateb, koordinace
pečovatelek, tvorba a přehodnocování individuálních plánů, práce se spisy klientů, event. zpracování statistik
pro MPSV (KISSOS).
Pracovní poměr na dobu určitou 1 rok s možným prodloužením na dobu neurčitou, rozsah pracovní doby
25 hodin týdně (zkrácený úvazek 0,625).
Předpokládané datum nástupu: 1/2023 (dle dohody kdykoliv).
Platové zařazení: 10. platová třída (platové poměry dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., tj. základní plat
17 145 Kč až 25 000 Kč měsíčně, osobní příplatek a mimořádné odměny dle pracovních výsledků). Možnost
pronájmu městského bytu.
Místo výkonu práce: Město Železný Brod
Podmínkou výkonu činnosti sociálního pracovníka je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost
a odborná způsobilost podle zákona č. 108/2006 Sb.
Kvalifikačním předpokladem je odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 zákona
č. 108/2006 Sb.:
-

-

vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu
zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo
nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu nebo
vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního
právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální
pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost.

Požadavky: - znalost legislativy poskytování sociálních služeb (zák. č. 108/2006 Sb., vyhl. č. 505/2006 Sb.),
- výhodou je zkušenost s vypracováním metodických postupů a nastavením, zavedením
a kontrolou standardů kvality sociálních služeb, zkušenosti s vytvářením a realizací projektů,
- výhodou, ale nikoliv podmínkou, je také předchozí praxe v sociálních službách,
- schopnost analyticky a koncepčně myslet, samostatnost v rozhodování,

- osobní nasazení, flexibilita, spolehlivost, zodpovědnost, morální bezúhonnost,
- ochota hledat řešení, sociální cítění, psychická odolnost,
- komunikativnost, dobré vyjadřovací schopnosti, zejm. pro jednání s cílovou klientelou,
- dobrá znalost práce na PC,
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.
Písemná přihláška k výběrovému řízení: Jméno a příjmení uchazeče (popř. titul), datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefon a e-mail, datum a podpis uchazeče. Podpisem a podáním
přihlášky uchazeč vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového
řízení.
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující přílo hy:
1) strukturovaný životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti se vztahem
k obsazované pozici).
2) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
3) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný
domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením)
Způsob a místo podání přihlášek: Přihlášky mohou být podány osobně nebo prostřednictvím držitele
poštovní licence, a to v uzavřených obálkách s označením „Výběrové řízení – sociální pracovník PS“. Na
obálce musí být uvedena adresa, na níž lze nabídku vrátit.
Přihlášku podávanou prostřednictvím držitele poštovní licence zašlete na adresu: Město Železný Brod,
nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod. Za okamžik předání přihlášky je považován okamžik převzetí zásilky
adresátem. Osobně lze přihlášku podat na podatelně městského úřadu na uvedené adrese v době: pondělí,
středa 8.00-17.00 hod., úterý, čtvrtek 8.00-15.00 hod., pátek 8.00-12.00.
Lhůta pro podání přihlášek: 2. 12. 2022 do 12.00 hodin. Termín výběrové řízení bude uchazečům sdělen
následně (předpokládaný termín je 6. 12. 2022 od 10 hod.).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu nebo nepřijmout žádného
uchazeče.
Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí pečovatelské služby Ing. Ivo Ivanov (tel. 770 164
580, i.ivanov@zelbrod.cz).
V Železném Brodě dne 9. 11. 2022

Mgr. František Lufinka v.r.
starosta města

