Město Nové Město pod Smrkem

OZNÁMENÍ
o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Nové Město pod Smrkem vyhlašuje
výběrové řízení na pozici
sociální pracovník/ce

Podmínky výběrového řízení:
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

1) Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky,
popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a
splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním
předpisem.
2) Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla
pravomocně odsouzena
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,
pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.

Požadované vzdělání:

Vysokoškolské vzdělání získané v bakalářském nebo magisterském studijním programu
zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální
patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního předpisu,
případně 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.
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Dále výhodou: ZOS (zkouška odborné způsobilosti), praxe v oboru.

Dovednosti:
Znalost příslušných právních norem, dobré komunikační dovednosti pro jednání s klienty,
samostatnost při práci, psychická odolnost.
Popis vykonávané práce:

Výkon státní správy v přenesené působnosti – zajištění agend při práci s osobami v hmotné
nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Provádění sociálního šetření,
aktivní vyhledávání osob, které jsou ohroženy nebo již jsou v hmotné nouzi. Realizace přímé
sociální práce s klientem, která je zaměřena na změnu klienta. Hledání postupů a metod, které
jsou vhodné při řešení situace osob v hmotné nouzi. Spolupráce s provozovateli sociálních
služeb, poradenskými zařízeními a organizacemi, které osobám v hmotné nouzi pomáhají.
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: 10. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše
zařazenému vykonávanému druhu práce
Pracovní poměr: na dobu určitou, do 30. 06. 2018
Předpokládaný nástup: 01. 07. 2017, nebo dohodou
Místo výkonu práce: Nové Město pod Smrkem včetně místních částí
Lhůta pro podání přihlášky: 16. 06. 2017 do 13:00 hodin
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Způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně městského úřadu (II. patro)
- odeslat na adresu: Město Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65
na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší:
„Výběrové řízení - sociální 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 vedoucí sociálního odboru Bc. Jitka Koutníková.

V Novém Městě pod Smrkem: 29. 05. 2017

František Homolka
tajemník úřadu
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