Mesto Nemšová
so sídlom Janka Palu 2/3, 914 441 Nemšová
hľadá vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu Sociálny pracovník v Centre sociálnych
služieb, Odbojárov 7, 914 41 Nemšová
Miesto výkonu práce:
Centrum sociálnych služieb, Odbojárov 7, 914 41 Nemšová bez právnej subjektivity.
Rámcová náplň práce:
• spracúvanie sociálnej agendy, individuálnych plánov, záznamov, správ, sociálnych
anamnéz
• podieľanie sa na organizovaní kultúrno – spoločenských akcii pre klientov
• vytváranie socioterapeutických skupín s cieľom skupinovej komunikácie
• vykonávanie relaxačných cvičení (napr. Snoezelen)
• vedenie spoločného rozhovoru na aktuálne témy
• aktivizácia klientov zariadenia pre rôzne záľuby, ktoré mali v prirodzenom prostredí
• vykonávanie individuálnej práce s klientom
• vykonávanie skupinovej práce
• posudzovanie sociálnej situácie klienta
• poskytovanie základného poradenstva klientom
Požiadavky na vzdelanie, znalosti a predpoklady:
 Kvalifikačný predpoklad vzdelania – vysokoškolské vzdelanie minimálne I.
stupňa v oblasti sociálnej práce.
 Prax v sociálnej oblasti výhodou.
 Bezúhonnosť.
 Zdravotná spôsobilosť.
 Znalosť problematiky a právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia.
 Spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť, empatia, tvorivosť.
 Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel).
 Vodičský preukaz B.
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
 Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru.
 Overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí
požadovaného vzdelania.
 Doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti.
 Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.
 Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie.
 Profesijný štruktúrovaný životopis.
 Motivačný list.
 Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania
v zmysle § 11 ods. 4 zákona NR SR č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer s predpokladaným nástupom od 01.09.2017
Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi najneskôr do 28.07.2017 na
adresu: Mesto Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová.
Kontaktná osoba: PhDr., Mgr. Erik Trenčan, Tel: 0918 767 384, css@nemsova.sk
V Nemšovej 30.06.2017

Ing. František Bagin
Primátor mesta

