Vyhlásenie výberového konania na
voľné pracovné miesto na pozíciu pomocného vychovávateľa
v Centre pre deti a rodiny Tornaľa ul. Mierová 1, 982 01 Tornaľa.
Centrum pre deti a rodiny, ul. Mierová 1, 982 01 Tornaľa

vyhlasuje

Výberové konanie číslo:

VK č. 2/2020

Kraj:

banskobystrický

Názov pracovnej pozície:

pomocný vychovávateľ

Počet voľných miest:

2

Miesto výkonu práce:

Centrum pre deti a rodiny, ul Mierová 1, 982 01 Tornaľa

Termín nástupu

01.05.2020

Hlavné úlohy:
Pomocná práca vykonávaná pomocným vychovávateľom pri zabezpečovaní náhradnej
starostlivosti o deti, mládež, najmä fyzická starostlivosť o deti, upevňovanie hygienických
návykov, skvalitňovanie spoločenského správania detí, mládeže, vykonávanie pomocných
prác pri realizácii výchovno-vzdelávacieho procesu, sledovanie zdravotného stavu a výchovy,
dohľad v noci v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
- plná zodpovednosť za zdravie a život zverených detí počas výkonu práce

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: stredoškolské s maturitou
Jazykové znalosti:

slovenský jazyk, maďarský jazyk vítaný

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word na užívateľskej úrovni
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
Pozitívny vzťah k deťom, empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita,
skúsenosti s výchovou detí /vítané sú zvlášť s výchovou detí zo znevýhodneného prostredia/,
odolnosť voči záťaži, chuť získavať nové skúsenosti a hľadať nové riešenia, schopnosť
pracovať v tíme.

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Elena Pereczová
Telefón: 0905843565
E-mail: domovtornala01@stonline.sk
Adresa : Centrum pre deti a rodiny, Mierová 1, 982 01 Tornaľa
Dátum výberového konania: 07.04.2020 o 9.00 hod. v ambulancii CDR Mierová 23/11
/Dom služieb, na poschodí – bývalá ambulancia MUDr. Csetnekyho/
Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží
a) žiadosť o zaradenie do výberu s uvedením čísla výberu
b) kópia maturitného vysvedčenia, resp. diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c) kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace
d) profesijný štruktúrovaný životopis
e) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až e),
f) čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom
posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov po
dobu 1 roka.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými
dokladmi je 07.04.2020.

V Tornali: 23.03.2020

Mgr. Elena Pereczová
riaditeľka CDR Tornaľa

