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Město Moravský Beroun

náměstí 9. května a, ZgS OďM

ý Beroun

oznámení o vyhlášení výběrového řizenivŘ
t 3t2018
Tajemník Městského úřadu Moravský
Beroun dne 22,6,2018, v souladu s 7
ě' 31212002 Sb,, o Úřednících
zákona
§
s9.rlosRrgvnycrr ceŘu a o změně něktených
ve zněníPozdějŠÍchPředPisů, ':'e',ňici
zákonů,
vYrrlasuje vYrcro've i'ijeniiá'oo""""ní
pracovního místa:

sociální pracovník (,ce),úseku sociálních
věcí a školství
Městského úřadu Moravský Beroun
Počet volných pracovních míst: 1
Předpokládaný term ín nástupul dohodou
Pracovní poměr:
s úvazkem í,0 na dobu určitou, po dobu
trvání projektu
podpora sociálni ' prace v obcích. (do
l9v:t9T,oya
28,2.2019)
Místo výkonu práce:
Moravský Beroun
Obecná charakteristika pracovní náplně:
terénnísociálnÍ..Pracovník (terénní

sociální práce zaměřená na práci s
osobami
ó"i"i"gi"ký;ňl"u,i uiuii.ň
ili:::#il'J:,:,?iffi,JšllslŤť;ri^-rl;#'lli,.,nu
koordinátor sociální podpory - případoúý
prac.ovník (vyhledáván í, navazováHí

s klientY v jejich Přirozeném'"odúiňirn
kontaktu
prostředí ." ,"nicr"ni,
klienty, kteří potřebují
dlouhodobou péči,
t?
láruu'átňrii-iiŇir*ii"
r -Ýrr-v| ltt
či duševnímonemocněním
a spolupráce s nimi a 9s9by
jejicň blízkými),
síťovánía sPoluPráCe-přeoevŠ'il,
pracovníky (ospoD,
:s sociálními
sociálních služeb), dalšími
Jbl"k; ř"q"e a státní správy úřad práce,

o

§ffi[*.f"lé

a veřejnými

Plánování PodPory dle individuálních p.oJřeb, zdrojů
a možnostíklíenta,
prezentace sociální prá9e v
obci pro obča.ný/širSiřr"iná.t,
koordinace činnosti s odbory a úseky
MěU,

Předpoklady pro přijetí uchazeče:
fyzická osoba, která je státním obl",!"T.
ČR, popřípadě fyzická osoba, která je
státním občanem a má na rizemi
cizím
ÓŘ trvalY poŮyi,--".--'
dosáhla věku 18 let,
je způsobilá k právním
úkonům,
je bezúhonná,
ovládá jednací jazyk,

r

t
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Požadujeme:
minimálně vyŠŠÍ
odborné vzděIání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském
studijním programu zaměřené na sociální politiku, sociální pedagogiku, sociátní
péČinebo speciální pedagogiku dIe § 1í0 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
orientaci v problematice sociální práce,
orientace v právních předpisech, zejména:
' zákon Č,10812016 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
' zákon Ó. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,
samostatnost v rozhodovánÍ, schopnost pracovat pod ěasovým 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 komunikačn í a organizačn í 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:
RÍdíse zákonem Č. 26212006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením
vládY č. 34112017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve véřelných síužbách a správě,
ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída).

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto nátežitosti:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
ČÍs]oobČanskéhoprůkazu nebo číslodokladu
státního občana
kontaktní adresa a telefon
datum a podpis

o povolení pobytu, jde-li o cizího

K přihlášce připojí uchazeč tyto dokumenty:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedené charakteristiky pracovní

a)

náplně,

2

b)

c)
d)

originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršínež
3 měsíce; u cizích státních příslušníkůtéžobdobný doklad osvěděující bezúhonnost
vYdaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát névydá, doložíse
bezúhonnost čestným prohlášen ím,
ověřená kopie dokladu o nejvyššímdosaženémvzdělání,
souhlas se zpracováním osobních údajůpro účelydaného výběrového řízení
(součást oznámení).

Lhůta pro podání přihlášky:
PřihláŠku je nutné doruČit na podatelnu Městského úřadu Moravský Beroun, náměstí
9. května 4,793 05 Moravský Beroun, nejpozději do 13.7.2018 do í 3:00 hodin.
obálku označte: ,,VŘ í3/2018 sociální pracovník Úsv
- NEOTEVíRAT,,.
Kontaktní pracovník: lrena Hladká, tel. 554 773 121, 606 721 614.

vyhlašovatel má právo výběrové řizeni kdykoliv zrušit bez udání důvodu.
V Moravském Berouně dne 22,6,2O18

Bc. Marek Malínek
tajemník

Městský úřad Moravský Beroun
náměstí9. května 4
793 05 Moravský Beroun

pŘtHlÁšxn Do vÝBĚnovÉHo Řízeruí
I

V
t3l
I

Jméno, příjmení, titul:

í
I

Datum a místo narození:

1

{

W-

Místo trvalého pobytu:

Glcl
l

Státní příslušnost:

l
I

rž.
1

i

I

Telefon:
E-mail:

dne

podpis uchazeče

Přílohy k přihlášce:
a)
b)

c)
d)

e)
D

g)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

dIe nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201 6167ó (dále jen
,,GDPR.)
osoby ucházejíci se o zaměstnání

Já, nížepodepsaný/á

Datum narození:

adresa trvalého pobytu:
(dále jen ,,Subjekt údajů")
dávám organizaci

město Moravský Beroun
se sídlem: náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun

lčo: oozgaz++
(dále jen ,,Správce")

dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:
ldentifikaČníÚdaje.a kontaktní údaje (tj, titul, jméno a příjmení, datum narození,
adresa trvalého Pobytu, korespondenční adresa, e-mail, ietéronni čísIo,kvalifikační
PředPokladY, Přehled dřívějšíchzaměstnání, rozsah a dobu vytonu práce
v jednotlivých činnostech, výpis z trestního rejstříku, apod.) pro účely
účastive výběrovém řízení na

pozici

....,..... nebo

při výběru uchazečůo zaměstn ání na funkci

Doba, po kterou mohou být osobní údaje správce zpracovávány:

Po dobu trvání výběrového řízení,respektive po dobu

výběru uchazeče
o zaměstnání na volnou pracovní pozici. Po ukončeníuýběrového řízení budou

osobní dokladY uchazeče obsahující jeho osobní údaje vráceny na výše uvedenou

adresu.

SPrávce má Pověřence pro ochranu osobních údajů.Kontaktní údaje pověřence
Pro ochranu osobních údajŮ: JUDr. LadisIav Macháč, nám. 9 květňa Z, lgs os
Moravský Beroun, e-mail: ladislav.machac@morberoun.cz, tel. 554 773

1

39,

9u.9i.q ÚdajŮ má Právo podat stížnostproti zpracování u dozorového orgánu, kteným
je Uřad pro ochranu osobních údajů.

ProhlaŠuji, Že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny
PoskYtnutých osobních údajŮ tuto změnu oznámím Správci- a souhlasím
se zpracováním svých osobních údajůza podmínek r4ýše uvedených.
ProhlaŠuji, Že jsem byl/a poučen/a o svých právech v souvislosti se zpracováním
mých osobních údajů,zejména o mém právu vzít souhlas kdykoliv zpět.

Datum:

Subjekt údajů:jménoa podpis
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