Informácia o voľnom pracovnom mieste
Názov a adresa zamestnávateľa:

Centrum pre deti a rodiny Malacky
Hviezdoslavova 73
901 01 Malacky
podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom
mieste
Kategória pedagogických zamestnancov: vychovávateľ
Pracovná činnosť: Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (práca na zmeny v nepretržitej prevádzke, v samostatne
usporiadanej skupine v rodinnom dome so samostatným hospodárením)
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo
a pedagogické vedy, prípadne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo
a pedagogické vedy, alebo stredoškolské vzdelanie pedagogického zamerania
Ďalšie predpoklady: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť podľa § 58 zákona č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.
Plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov, v závislosti od dosiahnutého stupňa vzdelania a započítanej praxe
Počet voľných miest: 1
Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Malacky
Termín nástupu: ihneď
Hľadáme vychovávateľa, ktorý
- rozpoznáva, zabezpečuje a napĺňa potreby dieťaťa,
- je schopný jednať samostatne a presadzovať svoje návrhy a rozhodnutia,
- k spolupracovníkom, k deťom a mladým dospelým sa správa za každých okolností korektne a slušne,
- dokáže si vybudovať a udržať dôveru priamym, otvoreným a úprimným jednaním, ktoré sa zlučuje
so všetkými pravidlami centra,
- pozitívne a aktívne pristupuje k svojmu rozvoju, je schopný identifikovať svoje silné a slabé stránky
a dáva návrhy na svoj rozvoj.
Požadované doklady
a) písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením motivácie pre danú prácu
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom posúdenia
vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
je potrebné zaslať na vyššie uvedenú adresu alebo mailom do 31.01.2021. Všetky žiadosti budú posúdené a
vybraní uchádzači budú pozvaní do výberového konania.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr. Zdenka Klasová
Telefón: 0918494550
E-mail: zdenka.klasova@dedmacejko.sk

