Oznam o vyhlásení výberového konania

vyhlasuje výberové konanie na
1 pracovné miesto terénneho pracovníka (TP) - zastupovanie
2022.

MD,RD, najneskôr do 31. 10.

02.09.2020 o 9,00 hod. v
na 1. poschodí.

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu
osobne alebo
obecného úradu.
Záujemcovia vo

Obecného úradu

prijatie do zamestnania

, o ktorú majú záujem ( TP). Ak záujemca vo
ktorú má záujem, nebude pozvaný na VK.

zalepenej obálke s
, a s vypísaným menom a adresou záujemcu.

Výberové konanie NP TSP a TP II.-

prijatie do zamestnania je 19. 08. 2020 (rozhodujúcou pre
zaradenie do výberového konania bude
ke).
po stanovenom termíne
uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
prijatie do zamestnania:
ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
(formát Europass),

, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady
vyhlásenie o

registra trestov).

Tento pr
www.esf.gov.sk

énny pracovník:
1

od 698,50
Výberové kritériá na pozíciu terénny pracovník sú:

1. Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách
vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a podobne).
2.
a podobne).
3.
organizácií, s
4.
5.

racoval.
pod.)
nej a pod.)

výberovom konaní na uvedenú pozíciu mus
právnym úkonom v plnom rozsahu a musí
Pred podpisom Zmluvy o

Na výberové konanie budú pozvaní
pozíciu.
Miestom výkonu práce je
a kancelária TSP.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 16. 09. 2020.
Popis práce Terénneho pracovníka:2
- asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho povinností.
kontaktuje potenciálnych
klientov, poskytuje informácie smerujúce k
priaznivej sociálnej situácie

sociálne a
aktivizuje klientov pod vedením sociálneho pracovníka,
administratívne spracúva výkon svojej práce;

1

získanom
zmysle zákona
2

terénnej práce v

komunitách.

2
ného
www.esf.gov.sk

-

oblasti primárnej prevencie, konzultuje s terénnym sociálnym
pracovníkom v rámci svojho metodického vedenia, spolupracuje s koordinátorom terénnej
.

Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia
z
rodinného stavu,
farby pleti, jazyka, politického alebo in

niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3
ného
www.esf.gov.sk

