MĚSTO JEVÍČKO
Palackého nám. 1, 549 43 Jevíčko

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta Města Jevíčko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – PEČOVATELKA
Pracovní činnost
- pracovník v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů
- odpovědnost za provoz organizační složky po stránce odborné, metodické, provozní
a ekonomické včetně kontrolní činnosti
- řízení podřízených zaměstnanců a kontrola jejich práce, odpovědnost za kvalitní a
operativní poskytování sociální služby
- plánování průběhu poskytování sociální služby včetně jejího hodnocení podle
osobních cílů, potřeb a schopností klientů
- komplexní provádění pečovatelských činností včetně prací spojených s přímým
stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi
- provádění dílčích sociálních depistáží a sociálního šetření u potřebných občanů ve
spolupráci se sociální pracovnicí MěÚ Jevíčko
- vypracování žádostí o dotace, jejich kontrola a vyúčtování, podání výkazu služby za
příslušný kalendářní rok na MPSV
Charakteristika pozice
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- rozsah pracovní doby 40 hodin týdně (tj. úvazek 1,0)
Platové zařazení
- v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, nařízením vlády o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění a
s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
v platném znění jako pracovník v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, katalog prací 2.08.01
Místo výkonu práce:
- území města Jevíčka
Termín nástupu:
- od 1. 1. 2018 popř. dle dohody
Předpoklady:
- státní občanství ČR (v případě cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR)
- věk min. 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
Požadavky:
- vzdělání potřebné k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110 zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
- znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách výhodou
- výborné řídící, organizační a komunikační schopnosti
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předchozí praxe v sociálních službách výhodou a praxe ve vedoucí funkci výhodou
samostatnost při řešení problémů
vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání funkce
odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení
dobrá znalost práce na PC (WORD, EXCEL)
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) podmínkou

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího
státního občana
- kontaktní telefonní číslo a e-mailová adresa
- datum a podpis zájemce
Uchazeč k přihlášce připojí tyto doklady:
- přihlášku do výběrového řízení
- životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech vč. předpokladů pro pracovní pozici vedoucí
pečovatelské služby
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro potřeby
výběrového řízení
Lhůta pro podání přihlášky
- 30. 11. 2017 do 10:00 hodin
Místo a způsob podání přihlášky
- písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady, přílohami a vyplněným osobním
dotazníkem doručte osobně nebo poštou v zalepené obálce se značkou „VEDOUCÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY – PEČOVATELKA – NEOTVÍRAT“ s uvedením jména,
adresy uchazeče a adresáta na adresu:
Město Jevíčko
Dušan Pávek, dipl. um.
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko
Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné přihlášku
zařadit do výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli toto výběrové řízení zrušit v jeho průběhu bez
uvedení důvodů.
V Jevíčku dne 30. 10. 2017
Dušan Pávek, dipl. um., v. r.
starosta Města Jevíčko
Vyvěšeno: 31. 10. 2017
Sejmuto: 30. 11. 2017
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