Mesto Moldava nad Bodvou
Mestský úrad, Školská 356/2, 045 01 Moldava and Bodvou
v súlade
so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:
ODBORNÝ PRACOVNÍK KOMUNITNÉHO CENTRA
Pracovné podmienky:
o pracovný pomer na dobu určitú - 1 rok; plný pracovný úväzok; po získaní praxe a skúseností
možnosť uzatvoriť pracovný pomer na dobu neurčitú
o predpokladaný deň nástupu 01.10.2021
o miesto výkonu práce Komunitné centrum, Budulovská 64, 045 01 Moldava n/B
Forma odmeňovania:
o v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v
súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
Požadovaná kvalifikácia:
a) Kvalifikačný predpoklad:
 minimálne úplné stredné odborné vzdelanie (ukončené maturitnou skúškou),
 prax v sociálnej oblasti minimálne 3 roky,
b) iné predpoklady:
 predpoklady v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z..
Výberové kritéria:
o znalosť slovenského jazyka,
o osobnostné predpoklady: empatia; rešpekt k odlišnostiam; schopnosť zvládať náročné situácie,
spojené s výkonom povolania; komunikačné zručnosti; schopnosť pracovať v tíme; schopnosť riešiť
konflikty, motivácia pre prácu vo vylúčených komunitách/lokalitách a ďalšie,
o skúsenosti v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce, pedagogickej práce a pod.,
o znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne),
o znalosť konkrétnej komunity a cieľovej skupiny (pobyt vo vylúčenej komunite/lokalite, jeho dĺžka a
podobne),
o práca s PC na základnej/užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft Excel, práca s internetom),
o osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike a pod.,
o odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo od organizácií, s
ktorými uchádzač spolupracoval.
Popis pracovného miesta:
Odborný pracovník pomáha zvyšovať zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné
kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a
zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom
prípadných konfliktov. Svojou činnosťou sa snaží prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne
vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni.
Zoznam požadovaných dokladov:
o žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením emailovej adresy a tel. kontaktu (prihláška)

o profesijný životopis v štruktúrovanej forme so zameraním na pracovné skúsenosti, originál
podpísaný uchádzačom
o úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
o čestné prehlásenie o bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
o čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
o kópie ďalších relevantných certifikátov a osvedčení (ak existujú).
Poznámka: Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. je potrebné pred
uzavretím pracovného pomeru predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10
ods. 4 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie pre záujemcu:
Svoju žiadosť spolu s ďalšími prílohami doručte v zalepenej obálke s nápisom „Výberové konanie – KC –
NEOTVÁRAŤ!“ poštou na adresu: Mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad, Školská 356/2, 045 01
Moldava nad Bodvou alebo osobne do podateľne MsÚ – Bartalosova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou, do
17.09.2021 do 11:00 hod.. V žiadosti je potrebné jednoznačne uviesť názov pracovnej pozície. Na posúdenie
dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti o účasť na výberovom konaní
(nie potvrdenie pošty, že záujemca svoju žiadosť odoslal). Žiadosti doručené po stanovenom termíne alebo
neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového konania.
Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné
kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom.
O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní emailom.
Zaslaním žiadosti o účasť na výberovom konaní dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou
osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu
zrušiť bez udania dôvodu.
Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.
V Moldave nad Bodvou 06.09.2021

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor

