Informácia o voľnom pracovnom mieste: VK č. 2/2020
v Centre pre deti a rodiny, Mierová 1, 982 01 Tornaľa –
psychológ v DeD v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej
starostlivosti v zariadeniach.

Názov pracovnej pozície:
Počet voľných miest:

psychológ - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme
v rámci NP DEI NSvZ
1

Miesto výkonu práce:

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

Hlavné úlohy: Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas
výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny na základe plánu sociálnej práce
s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny.
Termín nástupu:
podľa termínov podávania žiadosti a termínov výberového konania
následne nástup ihneď
Tarifný plat:

Plat v rámci projektu NP DEI NS III. od 927,50 € do 998,00 €

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore psychológia
Jazykové znalosti:
vítané; výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka
maďarský,rómsky
Prax sa nevyžaduje

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Elena Pereczová
Telefón: 0905843565
E-mail: domovtornala01@stonline.sk
Zoznam požadovaných dokladov pre prihlásenie sa na pracovnú pozíciu
a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní v požadovanom odbore
c) kópia výpisu z registra trestov nie staršia ako tri mesiace
d) profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EROPASS
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách

b) až d),
f) písomné 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.
Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady podľa doručených dokladov
budú osobitne pozvaní na výberové konanie. Svoj e-mailový kontakt, alebo telefonicky
kontakt prosím uveďte vo svojej žiadosti.

