Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Zamestnávateľ: Mesto Skalica, Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
Funkcia: referent sociálnej práce
Predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa – v oblasti sociálnej práce
Znalosť legislatívy a zákonov /369/1990 Zb. - Zákon o obecnom zriadení, 417/2013 Z. z. - Zákon o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 600/2003 Z. z. - Zákon o prídavku
na dieťa, 305/2005 Z. z. - Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, 131/2010 Z. z. Zákon o pohrebníctve, 219/1996 Z. z. - Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov,
448/2008 Z. z. - Zákon o sociálnych službách/
 Komunikatívnosť, empatia, zodpovednosť, flexibilita
 Vodičské oprávnenie skupiny B









Náplň práce:
zabezpečenie odbornej agendy v rámci referátu sociálnej starostlivosti o jednotlivcov a rodiny
v nepriaznivej sociálnej situácii
poskytuje základné sociálne poradenstvo
vykonáva sociálno-právnu ochranu detí
zabezpečuje agendu osobitného príjemcu výplaty prídavku na dieťa
vykonáva šetrenie sociálnych pomerov občanov a terénnu sociálnu prácu
Ponúkaný plat:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme, zaradenie do platovej triedy 6 – základná zložka mzdy v rozsahu 757,50 – 909,50 Eur v závislosti
od počtu rokov započítanej praxe, možnosť priznania osobného príplatku a udelenia odmeny na základe
výsledkov práce a plnenia úloh.
Termín nástupu: 01.07.2020
Druh pracovného pomeru: plný úväzok – na dobu určitú počas zastupovania rodičovskej dovolenky.






Požadované doklady:
písomná žiadosť,
štruktúrovaný životopis,
kópia dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Žiadosť vrátane požadovaných dokladov doručte na Mestský úrad, Námestie slobody 145/10, 909 01
Skalica do 15.06.2020 do 15:00 hod. poštou alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Skalici, alebo
elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@mesto.skalica.sk

V Skalici, 01.06.2020
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Kristína Kulhánková, personálny referent
Telefón: 034/6903318
e-mail: kulhankova.kristina@mesto.skalica.sk

