Informácia o voľnom pracovnom mieste
v Detskom domove Svidník – „psychológ“
Informácia o voľnom pracovnom mieste číslo: DeD SK 2018/03 OZ
Kraj: Prešovský
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako zriaďovateľ Detského domova Svidník,
Partizánska 306/6, 089 01 Svidník v súvislosti s § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 317/2009 Z. z.") vyhlasuje
Názov pracovnej pozície:

psychológ, v súlade s § 19, § 20 zákona č. 317/2009 Z. z.

Počet voľných miest:
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Miesto výkonu práce:

Detský domov Svidník

Hlavné úlohy:
Odborná
činnosť
vykonávaná
psychológom
v zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických
služieb v DeD v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a
mladých dospelých, vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre
DeD, poradenstvo v oblasti osobnostného, citového a sociálneho vývinu detí a mladých dospelých.
Termín nástupu:

16.07.2018, príp. dohodou

Termín výberového konania: 21.06.2018
POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady:
v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v
študijnom odbore psychológia.
Jazykové znalosti:

nepožaduje sa

Počítačové znalosti:

Microsoft Office (Excel, Word), práca s internetom

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: samostatnosť, flexibilita, práca s deťmi, empatia,
komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, organizačné schopnosti, pozitívny prístup pri riešení
problémov, schopnosť motivovať a rozvíjať seba aj iných, chuť odborne rásť, schopnosť pre tímovú
spoluprácu, schopnosť zvládať stres a záťažové situácie, morálna bezúhonnosť
Vodičský preukaz:

skupiny B, aktívny vodič

Požadované odborné znalosti: znalosť príslušných zákonov, najmä Zákon č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, dohovor o právach dieťaťa
Psychická spôsobilosť:
preukázanie psychickej spôsobilosti vykonávať prácu v osobnom
kontakte s deťmi v zmysle Vyhlášky č. 103/2018 Z. z. § 22 ods. (2) (pri nástupe, len pre úspešného
uchádzača)
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KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ
Telefón: 054/ 752 2851
E-mail: info@detskydomovsvidnik.sk
Adresa na doručenie žiadostí: Detský domov Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník
ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV PRE PRIHLÁSENIE SA NA PRACOVNÚ POZÍCIU:
a) Písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením čísla informácie o voľnom
pracovnom mieste.
b) Kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní podľa osobitného predpisu.
c) Profesijný štruktúrovaný životopis s fotografiou, s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe.
d) Motivačný list.
e) Kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace.
f) Písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti.
g) Písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách a) až f).
h) Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín doručenia žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je
do 20.06.2018 (vrátane). V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova, ktorý je
uvedený v texte inzerátu. Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti! Po tomto termíne budú Vaše
žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
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