
Formulár inzercie pracovného miesta 
 

Inzerujúca spoločnosť 

Názov spoločnosti: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar 

Adresa spoločnosti: Ševčenkova 21 Bratislava 851 01 

IČO: 173 165 37 

Stručná charakteristika spoločnosti: Občianske združenie, ktoré prostredníctvom šiestich regionálnych 

pobočiek napĺňa svoju víziu: aby každé dieťa malo rodinu. Pracujeme s rodinami v kríze, snažíme sa 

predchádzať vyňatiu dieťaťa do detského domova, pracujeme s mladými dospelými po odchode z detského 

domova na ich zaradení do spoločnosti, prostredníctvom dobrovoľníkom pracujeme s deťmi v detských 

domovoch a pod. 

Kontaktná osoba za spoločnosť (meno a priezvisko, tel., mail): Miroslava Kováčiková 0918 954 274, 

kovacikova@usmev.sk 
 

Informácie o ponúkanom pracovnom mieste 

Obsadzovaná pozícia: Sociálny pracovník/psychológ 

Miesto práce: Rimavská Sobota 

Druh pracovného pomeru: TPP 

Termín nástupu: 1.8.2017 

Ponúkaný plat (brutto): cca 790€ 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:  

 koordinácia odborných, akreditovaných činností 

 sieťovanie miestnej samosprávy, úradov, organizácii a odborníkov v meste Rimavská Sobota 

 vyhľadávanie a koordinácia zamestnancov a dobrovoľníkov 

 príprava a realizácia podujatí a aktivít pre cieľovú skupinu 

 práca s ohrozenými rodinami, mladými dospelými po odchode z detského domova 

 poskytovanie poradenstva pre cieľovú skupinu 

Zamestnanecké výhody, benefity: možnosti rastu, sebarealizácie 
 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: VŠ 2. stupňa  

Vzdelanie v odbore: sociálna práca / psychológia / sociálne služby a poradenstvo 

Jazykové znalosti: maďarský jazyk výhodou 

Počítačové znalosti: priemerné 

Vodičský preukaz: výhodou 

Počet rokov praxe: 3 roky v sociálnej práci 

Pozícia je vhodná pre absolventa: áno / nie 

Osobnostné predpoklady a zručnosti: 
 

Informácie o výberovom konaní 

Životopis – požadovaný formát: Europass 

Motivačný list: áno 

Žiadosť spolu so štrukturovaným životopisom a motivačným listom je potrebné doručiť mailom alebo 

osobne na adresu KC -SNP 15, 979 01 Rimavská Sobota 

Kontaktná osoba pre výberové konanie (meno a priezvisko, mail): Miroslava Kováčiková 0918 954 274, 

kovacikova@usmev.sk 

Kontaktovať budete len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požiadavky: áno / nie; SPDDD Úsmev ako dar 

si vyhradzuje právo kontaktovať a na osobný pohovor pozvať iba vybraných uchádzačov. 


