Centrum pre deti a rodiny Skalica
Pri potoku č. 10
909 01 Skalica

________________________________________________________
Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto
Vychovávateľ
Výberové konanie číslo:

08/2022

Kraj:

Trnavský

Názov pracovnej pozície:
vychovávateľ v súlade s § 19 č. 138/2019 Z.z.
vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec a zamestnanec pri výkone vo verejnom záujme
Počet voľných miest:
1
Miesto výkonu práce:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Termín nástupu:
podľa dohody
Hlavné úlohy:
výchovno-vzdelávacia
činnosť,
vykonávaná
pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately,
zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti
využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied vrátane vypracúvania
programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovnovzdelávacia činnosť s deťmi a so
žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spojená s poradenskou činnosťou
a diagnostikovaním, ktorú vykonáva vychovávateľ.
Platové ohodnotenie:
Určené v zmysle zákona č. 38/2019 Z.z. o pedag.
Zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme, NV SR č. 341/2004 Z.z. ktatalóg prac. činnosti podľa Vyhlášky č. 437/2009 Z.z.
v znení neskorších zmien a predpisov.
Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe (podľa NV SR č.
138/2019 Z.z.) PT 5 od 899,00 €, PT 6 od 942,50 €, PT 7 od 1096,50 € + započítaná prax
a príplatky.
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné vzdelanie s maturitou v odbore vychovávateľ
alebo vyššie odborné vzdelanie v tomto odbore alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
alebo druhého stupňa v odbore vychovávateľstvo
Jazykové znalosti:
nepožaduje sa
Počítačové znalosti:
Microsoft Office MS Word, MS Excel, práca s internetom
Požadované schopnosti a osobné vlastnosti:
Práca s deťmi, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti,
pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu
Požadované odborné znalosti: znalosť Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Osobitné kvalifikačné predpoklady: vodičský preukaz skupiny B

Požadované doklady pre výberové konanie:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
c) profesijný štruktúrovaný životopis
d) výpis z registra trestov žiadateľa
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) motivačný list,
h) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov
Kontaktná osoba:
Zuzana Šimeková
Telefón:
0918841827
E-mail:
pam.skalica@ded.gov.sk
Adresa centra pre deti a rodiny: Centrum pre deti a rodiny Skalica, Pri potoku 10, 909 01
Skalica
.
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi
je priebežne.
Žiadosti zasielajte na adresu Centra pre deti a rodiny Skalica, Pri potoku 10, 909 01
Skalica, výhradne poštou.
Vybraní uchádzači budú pozývaní priebežne na osobný pohovor.

