Občianske združenie s názvom ESTHER, stredisko Komunitný domov ESTHER
so sídlom R. Dilonga 127/2, 920 01 Hlohovec, IČO: 42 163 129, DIČ: 2120020925
bankové spojenie Prima banka Slovensko a. s., IBAN SK73 3100 0000 0043 7002 5502
kontakt: +421 940 183 902, e-mail: estherobcianskezdruzenie@gmail.com, www.estheroz.sk
Registrácia: MV SR, číslo: VVS/1-900/90-35870, TT SK: OSP/OZ/231/2016

------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------v Hlohovci, dňa 21. 10. 2022
vybavuje:
právne oddelenie
telefón:
+421 940 183 902

ESTHER s právnou formou občianskeho združenia, IČO:
42 163 129, so sídlom Hlohovec, ul. R. Dilonga 127/2, PSČ 920
01, zastúpené Bc. Erikom Múcskom, podpredsedom povereným
predsedom, prostredníctvom svojho strediska Komunitný domov
ESTHER- zariadenie núdzového bývania, ktoré je prevádzkované
podľa § 29 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a ktoré je zapísané do registra poskytovateľov sociálnej
služby Trnavského samosprávneho kraja pod číslom registrácie
OSP/OZ/231/2016 (v texte výberového konania ďalej „ESTHER“)
týmto podľa § 5 ods. (1), ods. (2) a ods. (3) zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov
v y h l a s u j e

V ý b e r o v é

k o n a n i e

na pracovnú pozíciu „Sociálny poradca – zástupca
riaditeľa“
za

t ý c h t o

podmienok :

I.
Kvalifikačné a osobnostné predpoklady
Výberového konania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa
kvalifikačné predpoklady ustanovené v zákone č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov a má odborné znalosti a schopnosti viesť
zariadenie poskytujúce sociálne služby.
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Kvalifikačnými predpokladmi sa rozumie :

-

vysokoškolské vzdelanie prvého , druhého alebo tretieho
stupňa v študijnom odbore sociálna práca, sociálne služby
a poradenstvo, sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika,
liečebná pedagogika alebo psychológia,
prax
v riadení
a organizovaní
práce
v zariadení
poskytujúcom sociálne služby,
prax najmenej tri roky v sociálnych službách.

-

Osobnostnými predpokladmi sa rozumie :
spôsobilosť na právne úkony,
bezúhonnosť,
organizačné schopnosti,
znalosť príslušnej právnej úpravy,
ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom.

-

-

II.
Informácie o voľnom mieste
Obsadzuje sa jedno voľné miesto vedúceho zamestnanca
s výkonom práce vo verejnom záujme, ako zástup na čas
dlhodobej práceneschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej
dovolenky zamestnanca.
Základnou pracovnou náplňou uchádzača bude poskytovanie
sociálneho
poradenstva
v rámci
komplexných
poradenských
služieb a riadenie, organizovanie, kontrola a zodpovednosť za
chod Komunitného domova ESTHER- zariadenie núdzového bývania.
Práca je v nepretržitej, dvojzmennej prevádzke.
Miestom práce je Komunitný domov ESTHER, R. Dilonga 127/2,
Hlohovec.

III.
Zoznam požadovaných dokladov
Uchádzač na znak vážneho záujmu o
výberového konania predloží tieto doklady :
-

zapojenie

sa

do

žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný životopis,
motivačný list,
písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
v plnom rozsahu,
písomné čestné vyhlásenie o praxi v riadení a organizovaní
práce v zariadení poskytujúcom sociálne služby a čestné
Strana 2 z 4
Výberové konanie na pozíciu Sociálny poradca – zástupca riaditeľa

-

-

vyhlásenie
o praxi
najmenej
tri
roky
v sociálnych
službách,
fotokópiu dokladu o získaní vysokoškolského vzdelania
v študijných
odboroch
v zmysle
vyššie
uvedených
kvalifikačných predpokladov na vysokej škole v Slovenskej
republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní
vydaný zahraničnou vysokou školou,
výpis z registra trestov (predloží až úspešný uchádzač),
písomné vyhlásenie na súhlas so spracovaním osobných
údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.
18/2018
Z.z.
o ochrane
osobných
údajov
a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Ak uchádzač nepredloží všetky požadované doklady v určenej
lehote, nebude do výberového konania zaradený.

IV.
Lehoty výberového konania
Do výberového konania je možné sa zapojiť doručením
požadovaných dokladov najneskôr do 22.11. 2022 a to osobne
alebo prostredníctvom poštového podniku na adresu:
Komunitný domov ESTHER
R. Dilonga 127/2
920 01 Hlohovec
v zatvorenej obálke s označením

„Neotvárať – Výberové konanie!“
Termín výberového konania sa stanovuje na deň 29.11. 2022.
Uchádzači, ktorí zaslali všetky požadované doklady a spĺňajú
predpoklady výberového konania, budú uvedeného dňa pozvaní na
osobný pohovor pred výberovou komisiou, pričom predpokladaný
čas osobného pohovoru im bude oznámený prostredníctvom mailu
alebo krátkej textovej správy na kontakty, ktoré uviedli.

V.
Odmena
Tarifný plat zamestnanca je určený podľa platovej triedy a
platového stupňa ustanovenými zákonom č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom
záujme
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov
v platnom znení.
K tarifnému platu prináleží zamestnancovi :
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-

príplatok
príplatok
príplatok
príplatky

za
za
za
za

zmennosť,
zastupovanie,
prácu v noci,
prácu v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok.

Bc. Erik Múcska
podpredseda poverený predsedom
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