Město Moravský Beroun
náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2018
Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 02.02.2018 v souladu s § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
sociální pracovník (-ce) úseku sociálních věcí a školství
Městského úřadu Moravský Beroun
Počet volných pracovních míst:
Předpokládaný termín nástupu:
Pracovní poměr:
Místo výkonu práce:

1
dohodou
s úvazkem 1,0 na dobu určitou, po dobu trvání projektu
„Systémová podpora sociální práce v obcích“ (do
28.02.2019)
Moravský Beroun

Obecná charakteristika pracovní náplně:
 terénní sociální pracovník (terénní sociální práce zaměřená na práci s osobami
ohroženými sociálním vyloučením a výskytem sociálně patologických jevů v jejich
přirozeném sociálním prostředí v terénu),
 koordinátor sociální podpory - případový pracovník (vyhledávání, navazování kontaktu
s klienty v jejich přirozeném sociálním prostředí se zaměřením na klienty, kteří potřebují
dlouhodobou péči, osoby se zdravotním postižením či duševním onemocněním
a spolupráce s nimi a jejich blízkými),
 síťování a spolupráce především se sociálními pracovníky (OSPOD, Úřad práce,
poskytovatelé sociálních služeb), dalšími subjekty veřejné a státní správy a veřejnými
službami,
 plánování podpory dle individuálních potřeb, zdrojů a možností klienta,
 prezentace sociální práce v obci pro občany/širší veřejnost,
 koordinace činnosti s odbory a úseky MěÚ.
Předpoklady pro přijetí uchazeče:
 fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má na území ČR trvalý pobyt,
 dosáhl (a) věku 18 let,
 je svéprávný/á (dle ustanovení § 15 zákona č. 89/2012 Sb.),
 je bezúhonný/á (dle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.),
 ovládá jednací jazyk.
Požadujeme:
 minimálně vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu zaměřené na sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální
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péči nebo speciální pedagogiku dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
orientaci v problematice sociální práce,
orientace v právních předpisech, zejména:
 zákon č. 108/2016 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
samostatnost v rozhodování, schopnost pracovat pod časovým tlakem, flexibilita, vysoké
pracovní nasazení,
dobrou uživatelskou znalost práce na PC (aplikace MS Windows, MS Office, aj.)
pečlivost, odpovědnost, spolehlivost,
zvládání práce v terénu v prostředí klienta,
dobré komunikační a organizační schopnosti,
řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou:
 praxe ve veřejné správě,
 předchozí pracovní praxe na obdobné pozici nebo zkušenosti v oblasti sociální práce,
 znalost předpisů v oblasti sociálních služeb,
 zkouška zvláštní odborné způsobilosti o sociálních službách.
Platové podmínky:
Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída).
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
1)
jméno, příjmení, titul
2)
datum a místo narození
3)
státní příslušnost
4)
místo trvalého pobytu
5)
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího
státního občana
6)
kontaktní adresa a telefon
7)
datum a podpis
K přihlášce připojí uchazeč tyto dokumenty:
a)
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedené charakteristiky pracovní
náplně,
b)
originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem),
c)
ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d)
prohlášení o zpracování osobních údajů pro účely daného výběrového řízení (součást
oznámení).
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Lhůta pro podání přihlášky:
Přihlášku je nutné doručit na podatelnu Městského úřadu Moravský Beroun, náměstí
9. května 4, 793 05 Moravský Beroun, v pátek 23.02.2018 do 13:00 hodin.
Obálku označte: „VŘ 3/2018 sociální pracovník ÚSV – NEOTEVÍRAT“.
Kontaktní pracovník: paní Hladká, tel. 606 721 614
Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.
V Moravském Berouně dne 02.02.2018
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Městský úřad Moravský Beroun
náměstí 9. května 4
793 05 Moravský Beroun

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1.

Na místo/funkci:

2.

Jméno, příjmení, titul:

3.

Datum a místo narození:

4.

Místo trvalého pobytu:

5.

Státní příslušnost:

6.

Číslo občanského průkazu:

7.

Telefon:
E-mail:

V

dne

podpis uchazeče

Přílohy k přihlášce:
a) .
b) .
c) .
d) .
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PROHLÁŠENÍ

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím s tím, aby moje
osobní údaje, které tímto poskytuji městu Moravský Beroun, byly Městským úřadem
Moravský Beroun zpracovány a vedeny pouze pro účely výběrového řízení na pozici:
sociální pracovník (-ce) úseku sociálních věcí a školství
Městského úřadu Moravský Beroun

V

dne:
podpis uchazeče
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