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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Město Albrechtice

Městský úřad Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zák.č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v
platném znění výběrové řízení na obsazení pracovního místa

sociální pracovník
předpokládaný nástup do pracovního poměru na dobu neurčitou je od měsíce srpna
2017
místo vykonávané práce: Město Město Albrechtice, Městský úřad Město Albrechtice
Předpoklady pro vznik pracovního poměru podle ustanovení § 4 zák.č. 312/2002 Sb.
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která
 je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt
 dosáhla věku 18 let
 je způsobilá k právním úkonům
 je bezúhonná ve smyslu § 4 zák.č. 312/2002 Sb.
 ovládá jednací jazyk
 splňuje předpoklady stanovené § 110 zák.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Jiné požadavky územního samosprávného celku pro vznik pracovního poměru
odpovídající povaze správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat
kvalifikační a znalostní
 vzdělání: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, v souladu s § 110 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách včetně prováděcí vyhlášky
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
 znalost práce na PC (MS Office, zvládání kancelářské techniky)
 přehled o síti sociálních služeb na Albrechticku (komunitní plán)
 výhodou pracovní zkušenost sociálního pracovníka
 výhodou pracovní zkušenost ve veřejné správě
 výhodou vykonaná zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti - sociální oblast
 výhodou znalost dalších zákonů souvisejících s vykonávanou činností – 359/1999 Sb.,
117/1995 Sb., 329/2011 Sb., 128/2000 Sb., 312/2002 Sb., 73/2011 Sb., 435/2004 Sb.,
500/2004 Sb.
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osobnostní a profesní
 výborné organizační a komunikační schopnosti
 umění jednat s lidmi zvládání zátěžových situací
 schopnost samostatného jednání a rozhodování
 asertivita
 ochota a trpělivost
 řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič
Platová třída odpovídající druhu práce


v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění
10. platová třída

Lhůta pro podání přihlášky


11. července 2017 do 11:30 hod.

Místo a způsob podání přihlášky


Městský úřad Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice, osobně na
podatelně Městského úřadu nebo zasláním, v zalepené obálce s níže uvedenou adresou a
označením „Neotvírat, výběrové řízení – odbor sociální“

Adresa, na kterou se přihláška odesílá


Městský úřad Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 79395 Město Albrechtice

Přihláška zájemce musí být písemná a musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno, příjmení a titul zájemce,
datum a místo narození zájemce,
státní příslušnost zájemce,
místo trvalého pobytu zájemce,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana,
 datum a podpis zájemce.






K písemné přihlášce žadatel připojí tyto doklady:
životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,


Pro administraci přihlášky dále uveďte a přiložte tyto doklady:
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve
smyslu § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění
 e-mail a telefonický kontakt
 přihlášku označte názvem pracovního místa: sociální pracovník
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Charakteristika vykonávané práce: (sociální pracovník)


























Spolupracuje na vytváření koncepčních materiálů (metodické a analytické) pro sociální práci
v obci a sociální či související služby.
Spolupracuje na realizaci procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního
plánování.
Podporuje (finančně, metodicky aj.) sociální práci v obci a sociální či jiné související služby.
Spolupracuje na vytváření koncepce pro-rodinné politiky obce.
Spolupracuje s jinými státními, samosprávnými čí neziskovými institucemi.
Sleduje účelnost vynaložených prostředků na sociální práci v obci.
Zabývá se protidrogovou politiku v obci.
Zabývá se pro-rodinnou politiku v obci.
Zabývá se problematikou rizikového chování a trestné činnosti.
Zabývá se problematikou sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení a stáří v obci.
Zabývá se problematikou národnostních menšin, etnik a multikulturalismu.
Vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí
Zajišťuje zapůjčení speciálních rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro osoby se
zdravotním postižením
Spolupracuje na koordinaci prevence kriminality a sociálně negativního chování v obci.
Zajišťuje sociální poradenství pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizince,
osoby v hmotné nouzi a seniory.
Zajišťuje terénní sociální práci pro neorganizovanou mládež s cílem zkvalitnění života v obci.
Zajišťuje aktivizační služby pro cílové skupiny: zdravotně postižení, rodiny s dětmi, cizince,
osoby v hmotné nouzi a seniory.
Na dožádání provádí šetření různých aspektů životní situace klientů.
Vykonává funkci opatrovníka u osob určených soudem a v rozsahu vydaného usnesení.
Ustanovení zvláštního příjemce důchodu. Výkon funkce zvláštního příjemce za město.

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušení výběrové řízení bez uvedení
důvodu. Bližší informace podá Bc. Jiří Boháček, vedoucí odboru sociálního MěÚ, tel.
554637361, email j.bohacek@mesto-albrechtice.cz, příp. Ing. Marek Michalica, tajemník
MěÚ, tel. 554637392. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty s osobními údaji a
výpis z Rejstříku trestů zaslány uchazečům zpět doporučenou zásilkou.

„otisk úředního razítka“
Ing. Marek Michalica
tajemník MěÚ Město Albrechtice

