Mesto Tisovec v zastúpení Ing. Petrom Mináčom, primátorom mesta
Adresa Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie nasledovných pracovných pozícií:
Terénny sociálny pracovník (2 miesta)
Asistent terénneho sociálneho pracovníka (1 miesto)

Kvalifikačné a osobitné predpoklady a iné kritériá a požiadavky
A) Na pracovnú pozíciu: Terénny sociálny pracovník
- Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (titul Bc.) – prednostne v odbore sociálna
práca, resp. sociálna a misijná práca v rómskych komunitách, sociálna práca
v rómskych komunitách a iné vzdelanie humanitného zamerania so súhlasom FSR;
- Osobnostné predpoklady – empatia, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť
konflikty, flexibilita, zodpovednosť;
- Bezúhonnosť;
- Motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín, organizačné schopnosti,
komunikačné schopnosti;
B) Na pracovnú pozíciu: Asistent terénneho sociálneho pracovníka
- Ukončené minimálne neúplné stredoškolské vzdelanie, resp. nižšie stredné odborné
vzdelanie;
- Osobnostné predpoklady – empatia, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť
konflikty, flexibilita, zodpovednosť;
- Bezúhonnosť;
- Motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín, organizačné schopnosti,
komunikačné schopnosti;
Doklady požadované k prihláške – žiadosti
- Žiadosť o prijatie do zamestnania;
- Overené fotokópie dokladov o ukončení vzdelania;
- Stručný profesijný životopis s uvedením kontaktu – telefónny, mobil, e-mail;
- Motivačný list;
- Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
- Súhlas uchádzača na spracovanie a použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania;
Termín výberového konania
Výberové konanie uskutoční výberová komisia, formou osobného pohovoru s uchádzačmi,
ktorí spĺňajú požadované predpoklady, v zasadačke Mestského úradu v Tisovci,
dňa 19. decembra 2011 o 10,00h.
Zamestnávateľom obsadzovaných pracovných miest je Mesto Tisovec.
Predpokladaný termín nástupu do zamestnania
1. január 2012.
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Termín uzávierky prihlášok (žiadostí)
Prihlášku (žiadosť) a požadované doklady je potrebné doručiť prostredníctvom pošty alebo
osobne v obálke označenej „Výberové konanie – terénny sociálny pracovník“ alebo
„Výberové konanie – asistent terénneho sociálneho pracovníka“ do 8. decembra 2011 na
adresu Mestský úrad Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky.

Ing. Peter Mináč
primátor mesta Tisovec

