OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu Loket Ing. Jiří Vávra vyhlašuje výběrové řízení dle §7 zákona č.
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
v platném znění, na obsazení pracovní pozice úředníka, zařazeného do Odboru správního
Městského úřadu Loket:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Předpokládaný nástup
Pracovní poměr
Pracovní úvazek
Místo výkonu práce

:
:
:
:

1. 3. 2020 nebo dle dohody
na dobu neurčitou
0,2 (8 hodin týdně)
Městský úřad Loket, T. G. Masaryka 1/69 a správní obvod města
Loket jako obce s pověřeným obecním úřadem

Pracovní pozice bude dle platné legislativy zařazena do platové třídy 10.
PŘEDPOKLADY pro vznik pracovního poměru úředníka dle §4 zák. č. 312/2002 Sb.:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř.
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je
způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro
výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem.
PŘEDPOKLADY pro výkon povolání sociálního pracovníka dle §110 zák. č. 108/2006 Sb.:
(1) Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je plná svéprávnost, bezúhonnost,
zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona.
(2) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a odst. 3 věty první až třetí.
(3) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává registrující
poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro
děti a dorost a u zaměstnanců poskytovatel pracovnělékařských služeb.
(4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle
zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku,
sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a
sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním
programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální
patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.

Podmínky pro přijetí:






znalost příslušné legislativy, zejména zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zák. č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ad.
znalost práce s PC
samostatnost, zodpovědnost a výborné komunikační schopnosti
časová flexibilita a odolnost proti stresu
osobnostní předpoklady pro práci ve veřejné správě a sociálních službách

Výhodou je:




praxe ve veřejné správě – sociálních službách
řidičský průkaz skupiny B
znalost cizího jazyka

Náplň práce:
Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení
sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní
poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v
zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci,
sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje
poskytování sociálních služeb.

Uchazeč o zařazení do výběrového řízení podá na Městský úřad Loket písemnou přihlášku,
která bude obsahovat náležitosti dle §7, odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb.:
 jméno, příjmení a titul
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
 datum a podpis
(pro usnadnění komunikace telefonické spojení a elektronickou adresu)
K přihlášce budou připojeny doklady dle §6, odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb.:





životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál či úředně ověřená kopie), u
cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Písemní přihlášky včetně příloh doručí uchazeč na adresu:
Městský úřad Loket, T. G. Masaryka 1/69, PSČ: 357 33
nebo osobně do podatelny Městského úřadu Loket
nejpozději do 6. února 2020
Přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny.
Obálka označená „ Výběrové řízení – zaměstnání “ nebude v podatelně otevřena.
Lhůta k doplnění dokladů či náležitostí je 10 dnů od ukončení příjmu přihlášek.
Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly
(§9, odst. 6 zák. č. 312/2002 Sb.).
Po ukončení výběrového řízení



budou materiály zaslány zpět na Vámi uvedenou adresu
nebo
po telefonické domluvě budou připraveny k vyzvednutí u tajemníka městského úřadu

V Lokti dne 14. 1. 2020
Vyvěšeno dne : 14. 1. 2020
Sejmuto dne :
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