OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Police nad Metují
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

Pracovník v sociálních službách/pečovatelka
druh práce:

Pracovník v sociálních službách - Provádění úkonů pečovatelské služby
u mobilních a imobilních klientů, komplexní péče o jejich domácnost

místo výkonu práce:

Správní obvod pověřeného MěÚ v Polici nad Metují

platové zařazení:

4. platová třída

Druh pracovního poměru:
• pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce
• práce na 2 směny, všední dny od 6.30 hod do 15.00 hod a od 10,30 hod do 19.00 hod, So a Ne od 8,00 do
12,00 hodin, svátky dle potřeby
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• odborná způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle § 116 zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách, v platném znění (střední odborné vzdělání, výhodou vzdělání v oboru
pečovatelství či sociální činnosti, příp. akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách)
• zdravotní způsobilost
• čistý trestní rejstřík
Požadavky:
• schopnost orientace na člověka, jeho cíle a potřeby, empatie ve vztahu ke klientům, především pozitivní
vztah k seniorům a lidem s postižením, pozitivní myšlení
• spolehlivost, zodpovědnost, profesionalita, samostatnost v plnění přidělených úkolů, schopnost
se rozhodnout a adekvátně reagovat
• schopnost pracovat v týmu, kooperovat, ochota se dále vzdělávat
• řidičský průkaz skupiny B-aktivní řidič
Písemná přihláška musí obsahovat:
• jméno a příjmení uchazeče
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu zájemce
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
• datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutno připojit:
• životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se požadované profese
• podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchování.
Jméno a příjmení, datum narození + vlastnoruční podpis
Předpokládaný termín nástupu:
• ihned, případně dle dohody
Lhůta a místo pro podání přihlášek s přílohami:
• do 25. 10. 2018
• na adresu: MěÚ Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
• bližší informace podá: Ilona Kejdanová, 776 764 716
Ing. Pavel Pohner, tajemník

