Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny
Remetské Hámre, Remetské Hámre 31, 072 41 – profesionálny rodič
Výberové konanie číslo:

VK č. 9/2019

Kraj:

Košický

Obsadzovaná funkcia:

Profesionálny náhradný rodič

Počet obsadzovaných miest: 1
Organizačný útvar:
Miesto výkonu práce:

Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre, Remetské Hámre 31,
072 41
domáce prostredie zamestnanca Centra pre deti a rodiny Remetské
Hámre , v rodinnom dome alebo byte, ktorého je zamestnanec
vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným
nájomcom.

Termín nástupu:

september, október 2019

Ponúkaná hrubá mzda:

od 728,00 eur/mesiac, hrubý príjem

Druh práce: profesionálny náhradný rodič je zamestnancom centra pre deti a rodiny, ktorý
zabezpečuje komplexnú starostlivosť určenému počtu detí vo svojom domácom prostredí.
Kvalifikačné predpoklady: minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie, alebo stredné odborné
vzdelanie (Vyhláška č.103/2018 Z.z., § 15 ods. 1)
Osobitné kvalifikačné požiadavky: absolvovanie prípravy na profesionálne vykonávanie
náhradnej starostlivosti v ustanovenom rozsahu, ktorej súčasťou je písomné zhodnotenie tejto
prípravy v rozsahu 60 hodín, ak záujemca ukončil úplné stredné vzdelanie, alebo 80 hodín, ak
záujemca ukončil stredné vzdelanie (§ 52 ods.2 zákona č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK a § 15
vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z.z.).
Jazykové znalosti: Nepožadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet vítané
Ďalšie požadované odborné poznatky, schopnosti a osobnostné predpoklady:
Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, dôveryhodnosť, odborná
spôsobilosť, pozitívny
vzťah
k
deťom,
empatia,
komunikatívnosť,
trpezlivosť,

zodpovednosť, flexibilita, skúsenosti s výchovou detí, dobré rodinné zázemie, zvládanie
náročných situácií, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia.
Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a súvisiacich predpisov
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Etela Kočanová,
Telefón: 0907 287 237, 056/6595 390
E-mail: ekonom.dedrh1@stonline.sk
Adresa: Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre, Remetské Hámre 31, 072 41
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového
konania,
b) fotokópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
c) doklad o absolvovaní a zhodnotení prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti,
d) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača,
e) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti partnera,
f) písomný súhlas partnera na vykonávanie PNR,
g) profesijný štruktúrovaný životopis,
h) motivačný list,
i) 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.
j) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
k) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až j),
l) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom
posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania možno podať písomne alebo elektronickými
prostriedkami. Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju
spolu s požadovanými dokladmi centru pre deti a rodiny aj písomne, najneskôr v deň
uskutočnenia výberového konania pred jeho začatím.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi
je 15.08.2019
V určenom termíne ich zasielajte na adresu: Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre,
prípadne e-mailom.
Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný
pohovor.

Mgr. Tatiana Červená
riaditeľka CDR

