Formulár inzercie pracovného miesta
Inzerujúca spoločnosť
Názov spoločnosti: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Adresa spoločnosti: Ševčenkova 21 Bratislava 85101
IČO: 17316537
Stručná charakteristika spoločnosti Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je
najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a
pomoci krízovým rodinám. Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s
ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po
odchode z detského domova. Svoju víziu „...aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne
presadzuje už 30 rokov. Prvoradým záujmom organizácie Úsmev ako dar je skvalitniť život detí v
ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usiluje ako na individuálnej, tak na
celospoločenskej úrovni.
Kontaktná osoba za spoločnosť (meno a priezvisko, tel., mail): Miroslava Kováčiková, 0918 954274,
kovacikova@usmev.sk
Informácie o ponúkanom pracovnom mieste
Obsadzovaná pozícia: Odborný garant komunitného centra
Miesto práce: Rimavská Sobota
Druh pracovného pomeru: HPP
Termín nástupu: 1.8.2017
Ponúkaný plat (brutto): 790 Eur
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Charakteristika práce odborného pracovníka komunitného centra:
Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby
bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom - prijímateľom sociálnej služby, odbornej
činnosti a aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby.
Zamestnanecké výhody, benefity: Sebarealizácia
Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: VŠ 2.stupňa
Vzdelanie v odbore: sociálna práca v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) alebo vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poradenstvo, verejná
politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania
Jazykové znalosti:Počítačové znalosti: -

Vodičský preukaz: Počet rokov praxe: min. 3 roky v sociálnej oblasti
Pozícia je vhodná pre absolventa: Nie
Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Informácie o výberovom konaní
Životopis – požadovaný formát: Europass
Motivačný list: prílohy: doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doklady potvrdzujúce odbornú
spôsobilosť, resp. prax, uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od
predchádzajúceho zamestnávateľa alebo od organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval, súhlas
so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári
Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 12.7.2017 a výberové konanie sa uskutoční 17.7.2017
Kontaktná osoba pre výberové konanie (meno a priezvisko, mail): Miroslava Kováčiková, 0918
954274, kovacikova@usmev.sk
Kontaktovať budete len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požiadavky: áno

