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Město Moravský Beroun
náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2019
Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa:
sociální pracovník
Pečovatelské služby města Moravský Beroun
Počet volných pracovních míst:
Předpokládaný termín nástupu:
Pracovní poměr:
Místo výkonu práce:

1
dohodou (co nejdříve)
s úvazkem 1,0 na dobu neurčitou
Moravský Beroun, včetně místních částí

Obecná charakteristika pracovní náplně:
 provádění sociálního šetření a sociálního jednání v domácnostech zájemců a uživatelů
PS, zabezpečování sociální agendy, včetně řešení sociálně právních problémů,
poskytování sociálně právního poradenství, analytická, metodická a koncepční činnost
v sociální oblasti, poskytování základního sociálního poradenství.
Požadujeme:
 VOŠ nebo VŠ vzdělání se zaměřením na sociální práci § 110 odst. 4. písm. a) - d) zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 orientaci v zákoně o sociálních službách a souvisejících předpisech, včetně jejich aplikace
v praxi (standardy kvality, individuální plánování, sociální šetření s ohledem na sociálně
nepříznivou situaci dané osoby, povinnosti plynoucí ze zákona o sociálních službách
apod.), základní sociální poradenství,
 znalost práce na PC – MS Office (MS Word, Excel, Outlook apod.),
 minimální praxe 1 rok na pozici sociálního pracovníka (oblast práce se seniory či osobami
se zdravotním postižením),
 řidičský průkaz skup. B, aktivní řidič,
 spolehlivost, samostatnost, umění jednat s lidmi,
 trestní bezúhonnost.
Výhodou:
 předchozí pracovní praxe na obdobné pozici nebo zkušenosti v oblasti sociální práce.
Platové podmínky:
 řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (10. platová třída).
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Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
1)
jméno, příjmení, titul,
2)
datum a místo narození,
3)
státní příslušnost,
4)
místo trvalého pobytu,
5)
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního
občana,
6)
kontaktní adresa a telefon,
7)
datum a podpis.
K přihlášce připojí uchazeč tyto dokumenty:
 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedené charakteristiky pracovní náplně,
 originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem; pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením,
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení (součást
oznámení),
 osvědčení o absolvování kurzu pro pracovníky v sociálních službách.
Lhůta pro podání přihlášky:
přihlášku je nutné doručit na podatelnu Městského úřadu Moravský Beroun, náměstí 9. května
4, 793 05 Moravský Beroun, a to nejpozději do čtvrtku 31.01.2019 do 15:00 hodin.
Obálku označte: „VŘ 1/2019 SP PS – NEOTVÍRAT“.
Kontaktní pracovník: Mgr. et Bc. Wittková Olga, DiS. – vedoucí pečovatelské služby, tel.
730 543 063, e-mail: olga.wittkova@morberoun.cz.
Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Moravský Beroun 09.01.2019

Bc. Marek Malínek v. r.
tajemník
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Městský úřad Moravský Beroun
náměstí 9. května 4
793 05 Moravský Beroun

PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1.

Na místo/funkci:

2.

Jméno, příjmení, titul:

3.

Datum a místo narození:

4.

Místo trvalého pobytu:

5.

Státní příslušnost:

6.

Číslo občanského průkazu:

7.

Telefon:
E-mail:

V

dne

podpis uchazeče

Přílohy k přihlášce:
a) .
b) .
c) .
d) .
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“)
osoby ucházející se o zaměstnání
Já, níže podepsaný/á
…………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: ………………………………………………………………………………
adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………
(dále jen „Subjekt údajů“),
dávám organizaci
město Moravský Beroun
se sídlem: náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun
IČO: 00296244
(dále jen „Správce“),
dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů:
identifikační údaje a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého
pobytu, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, kvalifikační předpoklady, přehled
dřívějších zaměstnání, rozsah a dobu výkonu práce v jednotlivých činnostech, výpis z trestního
rejstříku, apod.) pro účely
účasti ve výběrovém řízení na pozici ………………………………………….......... nebo
při výběru uchazečů o zaměstnání na funkci ………………………………………….......
Doba, po kterou mohou být osobní údaje Správce zpracovávány:
Po dobu trvání výběrového řízení, respektive po dobu výběru uchazeče o zaměstnání
na volnou pracovní pozici. Po ukončení výběrového řízení budou osobní doklady uchazeče
obsahující jeho osobní údaje vráceny na výše uvedenou adresu.
Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence
pro
ochranu osobních údajů: JUDr. Ladislav Macháč, nám. 9 května 4, 793 05 Moravský Beroun,
e-mail: ladislav.machac@morberoun.cz, tel. 554 773 139.
Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad
pro ochranu osobních údajů.
Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých
osobních údajů tuto změnu oznámím Správci a souhlasím se zpracováním svých osobních
údajů za podmínek výše uvedených.
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Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech v souvislosti se zpracováním mých
osobních údajů, zejména o mém právu vzít souhlas kdykoliv zpět.

Datum: ……………………

Subjekt údajů:
……………………………..
jméno a podpis
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