Městský úřad Nové Město pod Smrkem
Tajemník
Palackého 280 Nové Město pod Smrkem 463 65

čj: NMPS/216/2018

Tajemník Městského úřadu Nové Město pod Smrkem

vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků , ve znění pozdějších předpisů

Veřejnou výzvu
na obsazení pozice pečovatel/ka Pečovatelská služba Nové Město pod Smrkem
Místo pracoviště: Nové Město pod Smrkem a okolí.
Druh práce: Vykonává pečovatelskou činnost v domácnosti osoby, spočívající ve
vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi,
komplexní péčí o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních
depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a
společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní
koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence.
Jedná se o dvousměnný provoz, včetně zkráceného provozu v So a Ne.
Zařazení: 5. platová třída
Požadavky: Bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle zákona
č. 108/2008 Sb., o sociálních službách v platném znění.
Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až třetí zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
Odbornou způsobilostí pracovníka je základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání
s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování
akreditovaného kvalifikačního kurzu.
Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které
získaly podle zvláštního právního předpisu (§ 36 zákona č. 96/2004 Sb.) způsobilost
k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly
odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle §110 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, a u fyzických osob, které získaly
střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem.
Řidičské oprávnění skupiny B.
Náležitosti: Přihláška, která musí obsahovat: jméno, příjmení, datum a místo narození,
státní příslušnost, číslo OP, podpis
Strukturovaný životopis
Výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců
Telefon: 482360323
Fax: 482325358

E-mail
homolka.frantisek@post.cz

IČO
00263036

Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Nástup do pracovního poměru: 01. července 2018, nebo dohodou.
Způsob podání přihlášky: osobně na podatelně městského úřadu, nebo odeslat na adresu:
Městský úřad, k rukám tajemníka, Palackého 280, PSČ 463 65 Nové Město pod Smrkem.
Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je dne 13.04.2018,
nejpozději do 11:30 hod.
Obálku označit slovy:“výběrové řízení pečovatel/ka – neotvírat.
Vyhlašovatel je povinen osobní údaje po skončení výběrového řízení skartovat, pokud si je
uchazeč písemně nevyžádá zpět.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Nové Město pod Smrkem: 28.03.2018

František Homolka
tajemník úřadu
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