Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ
Kpt. Nálepku 369/5, 068 01 Medzilaborce
Výberové konanie na voľné pracovné miesto v Detskom domove pre maloletých bez
sprievodu a detskom domove DLAŇ Medzilaborce, ul. kpt. Nálepku 369/5, 068 01
Medzilaborce - profesionálny rodič
Výberové konanie číslo:

3/2017

Kraj:
Prešovský
Názov pracovnej pozície:
profesionálny rodič
Počet voľných pracovných miest: 1
Miesto výkonu práce:
práca sa vykonáva v domácom prostredí profesionálneho
rodiča
Hlavné úlohy: profesionálny rodič je zamestnancom detského domova, ktorý zabezpečuje
komplexnú starostlivosť o deti zverené do detského domova na základe rozhodnutia súdu.
Termín nástupu:

október 2017

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: úplné stredné vzdelanie
Jazykové znalosti: nepožadujú sa
Počítačové znalosti: mierne pokročilý (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel)
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: pozitívny vzťah k deťom, bezúhonnosť,
empatia, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovednosť, flexibilita, skúsenosti s výchovou detí,
dobré rodinné zázemie, odolnosť voči záťaži
Požadované odborné znalosti: Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich
predpisov v súlade s § 53, ods.9, príp.10
Osobitné kvalifikačné predpoklady: certifikát z prípravy na výkon práce profesionálneho
rodičovstva
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Vladislav Fejo
Telefón: 057/ 2433031, 0917 972 254
E-mail: riaditel.medzilaborce@ded.gov.sk
Adresa: DeD pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, ul. kpt. Nálepku 369/5,
068 01 Medzilaborce

“íSKÄHwssa&a Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ
Kpt. Nálepku 369/5, 068 01 Medzilaborce
Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,
b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
c) fotokópia dokladu o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného
predpisu,
d) fotokópia dokladu o absolvovaní prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej
starostlivosti v rozsahu 40 hodín, prípadne o absolvovaní prípravy na profesionálne
vykonávanie náhradnej starostlivosti najmenej v rozsahu 60 hodín,
e) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,
f) výpis z registra trestov, vrátane výpisu z registra trestov partnera nie starší ako 3
mesiace,
g) písomný súhlas partnera na výkon PR,
h) doklad, prípadne čestné prehlásenie preukazujúce, že nehnuteľnosť uchádzača spĺňa
podmienky zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení
neskorších predpisov a iné s tým súvisiace platné bezpečnostné predpisy,
i) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti,
j) motivačný list,
k) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín podania žiadosti o pracovnú pozíciu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je
do 05.09.2017.V určenom termíne ich zasielajte na adresu detského domova: Detský domov
pre maloletých bez sprievodu a detský domov DLAŇ, kpt. Nálepku 369/5, 068 01
Medzilaborce alebo elektronickou poštou na adresu: riaditeI.medzilaborce@ded.gov.sk.
V prípade podania žiadosti elektronickými prostriedkami je potrebné doručenie žiadosti
spolu s požadovanými dokladmi aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia výberového
konania pred jeho začatím.
Rozhodujúcim pri určení splnenia lehoty na podanie žiadosti uchádzača o zaradenie do
výberového konania je dátum na poštovej pečiatke podanej žiadosti spolu s požadovanými
dokladmi alebo dátum doručenia žiadosti v elektronickej forme kontaktnej osobe DeD.
Po posúdení prijatých žiadostí budú vybraní uchádzači pozvaní na výberové konanie.
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Ing. Vladisláv Fejo
riaditeľ DeD pre MbS a DeD DLAŇ Medzilaborce

