Ředitelka Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvkové organizace vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA –
VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA
Místo výkonu práce: 28. října 812, 511 01 Turnov
Platové zařazení: 10. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).
Stručná charakteristika pracovního místa:
Vedoucí pracovník pro pečovatelskou službu a centrum denních služeb
- vedení středně velkého kolektivu pracovníků v sociálních službách,
- komunikace s uživateli, rodinami,
- jednání se zájemcem o službu, vedení spisové dokumentace uživatelů, evidence žádostí
týkající se poskytovaných služeb, statistické vykazování dat ze sociální oblasti, základní
sociální poradenství, metodická a kontrolní činnost procesu individuálního plánování atd.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru
- státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
- dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- dobrá znalost českého jazyka,
- plná svéprávnost,
- zdravotní způsobilost (doloží se osvědčením lékaře pracovnělékařské péče před nástupem
do zaměstnání)
Požadavky
- vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální oblast dle § 110
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
- velmi dobrá znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlook),
- dobré manažerské a komunikační schopnosti, pozitivní vztah k sociální práci,
- samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, časová flexibilita, loajalita
k zaměstnavateli,
- řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič,
- ochota k celoživotnímu vzdělávání, odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
Dále je výhodou praxe v sociální oblasti, znalost zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách a souvisejících předpisů s použitím v praxi, příp. zkouška zvláštní odborné
způsobilosti na úseku sociální práce či sociálních služeb.

K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat
- vyplněný dotazník pro zájemce o zaměstnání, lze stáhnout z webu ZSST
- strukturovaný životopis, včetně fotografie
- motivační dopis (max. rozsah 1 str. A4)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, jednosměnný provoz, úvazek 1,0
Předpokládaný termín nástupu: říjen 2021 nebo po dohodě
Lhůta pro podání přihlášky: do 15. září 2021
Způsob podání přihlášky:
poštou na adresu:
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace,
28. října 812, 511 01 Turnov
nebo
osobně na recepci Zdravotně sociálních služeb Turnov, příspěvkové organizace
Obálku a dotazník označte textem:
NEOTVÍRAT: Výběrové řízení na pozici sociálního pracovníka – vedoucího pracovníka
V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Kontaktní osoba:
Ing. Jana Maříková, ředitelka, e-mail: j.marikova@zsst.cz, tel.: 775 134 098
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit.

Turnov 6. 8. 2021
Ing. Jana Maříková
ředitelka ZSST
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