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

________________________________________________________
Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto
Profesionálny náhradný rodič (ďalej len PNR)
Výberové konanie číslo:

06/2022

Kraj:

Trnavský

Názov pracovnej pozície:

profesionálny náhradný rodič

Počet voľných miest:

3

Miesto výkonu práce:

bydlisko profesionálneho náhradného rodiča, Centrum pre
deti a rodiny Skalica

Hlavné úlohy:

profesionálny náhradný rodič je zamestnancom centra pre
deti a rodiny, ktorý zabezpečuje komplexnú starostlivosť
o deti zverené do centra na základe rozhodnutia súdu vo
svojom domácom prostredí

Termín nástupu:

podľa dohody

Mzda (v hrubom):

od 855,00 EUR + prax a iné príplatky

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady:

najmenej nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné
odborné vzdelanie zmysle § 15 ods. 1 písm a) Vyhlášky
MPSVR SR č. 103/2018, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Rozsah prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej
starostlivosti 15 ods. 2 Vyhlášky MPSVR SR č. 103/2018
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia v znení
neskorších predpisov:
- 60 hodín, ak uchádzač ukončil úplné stredné vzdelanie,
- 80 hodín, ak uchádzač ukončil stredné vzdelanie,
- najmenej 21 hodín nácviku praktických zručností podľa §
16 ods. 1 písm. b), ak ide o:
1. zamestnanca centra, ktorý bol členom odborného tímu podľa
§ 5 alebo ktorý zabezpečoval starostlivosť o deti nepretržite
najmenej3 roky,

2. manžela profesionálneho náhradného rodiča a starostlivosť
v profesionálnej náhradnej rodine zabezpečuje len jeden
z manželov.
Jazykové znalosti:

nepožadujú sa

Počítačové znalosti:

Microsoft Office MS Word, MS Excel, práca s internetom

Zručnosti:

vodičské oprávnenie skupiny B – aktívny vodič

Ďalšie požiadavky:
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) fotokópia dokladu absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne
vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín,
d) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
e) opis z registra trestov žiadateľa aj partnera na výkon PNR,
f) písomný súhlas partnera na výkon PNR,
g) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa
podmienky zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
h) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
i) motivačný list,
j) 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
V prípade úspešného výberového konania predloží uchádzač vypracovaný psychologický
posudok nie starší ako 1 rok v zmysle § 58 Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi
je priebežne.
V prípade absencie niektorých z vyššie uvedených dokladov alebo v prípade
nekompletných dokladov (bez originál podpisov) nebude uchádzač pozvaný na výberové
konanie. 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 formou pozvánky
zaslanej na e-mailový kontakt uchádzača uvedený v žiadosti.

