Město Nové Město pod Smrkem

OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Nové Město pod Smrkem vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních a samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení na pracovní pozici

Terénní pracovník/ce/ při obci v oblasti sociálního začleňování
Podmínky výběrového řízení:
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.
Požadované vzdělání: minimálně středoškolské zakončené maturitní zkouškou
Výhodou: praxe ve veřejné správě na obdobné pozici, nebo praxe v sociálních službách
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:
-

jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
korespondenční adresa
telefonní číslo
číslo občanského průkazu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
datum a podpis zájemce

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
-

strukturovaný životopis
výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce *
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání *
*Poznámka: lze získat na matrice Městského úřadu v Novém Městě pod Smrkem

Platové zařazení: 7 platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému
vykonávanému druhu práce

1

Druh práce:
-

depistáž a šetření v místech, kde bydlí rodiny žijící v situaci sociálního vyloučení nebo
občané ohrožení sociálním vyloučením

-

navázání kontaktu s klientem v jeho přirozeném prostředí, mapování sociální situace klienta,
nabídka sociálních služeb

-

pomoc při jednáních s institucemi, doprovod klienta na jednáních, poskytování informací
směřujících k řešení jeho nepříznivé situace

-

pomoc při řešení nepříznivé bytové situace, sepisování splátkových kalendářů, pomoc při
hledání zaměstnání, upevňování pracovních návyků

-

spolupráce s ostatními institucemi – škola, úřady, neziskové organizace, sociální služby

-

prevence sociálně patologických jevů

-

vedení spisové agendy, včetně terénního deníku

Pracovní poměr: na dobu určitou do 31.12.2015 ( po dobu čerpání dotace)
Předpokládaný nástup: 01. 03. 2015, nebo dohodou
Místo výkonu práce: Nové Město pod Smrkem
Lhůta pro podání přihlášky: 06. 02. 2015 do 13:00 hodin
Způsob podání přihlášky:
-

osobně na podatelně Městského úřadu Nové Město pod Smrkem (II. patro)
odeslat na adresu: Město Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65, Nové Město pod
Smrkem
na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči
napíší: „Výběrové řízení - terénní pracovník“

Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení budou ihned po jeho skončení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.
Informace k výběrovému řízení podá tajemník úřadu pan František Homolka tel.: 482 360 323

V Novém Městě pod Smrkem 23. 01. 2015

František Homolka
tajemník úřadu
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