
Primátor mesta Michalovce
vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Názov zamestnávatel'a: Mesto Michalovce, Námestie osloboditel'ov 30
Pracovisko: Zariadenie opatrovatel'skej služby, J.Hollého 9, Michalovce

Neodpustitel'né kvalifikačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca v prvom alebo v druhom

stupni;
b) prax v oblasti sociálnej starostlivosti vítaná.

Iné kritériá a požiadavky na uchádzačov v súvislosti s výberovým konaním:
a) uchádzač/ka má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
b) bezúhonnosť [podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v platnom znení);
c) absolvovať výberové konanie písomnou formou a pohovorom (základný okruh písomného

testu: zákon o sociálnych službách, zákon o obecnom zriadení, znalosť základných predpisov v oblasti
poskytovania zdravotnej starostlivosti);

d) znalosť práce s PC- Windows, kancelársky balík MS Office.

Zoznam dokladov, ktoré sú požadované ako neoddelitel'ná súčasť žiadosti:
a) fotokópia dokladu o vzdelaní;
b) štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe;
c) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Do 30.4.2014 do 12,00 hod., (hmotnoprávna lehota - žiadosť musí byť doručená) Mestský
úrad Michalovce, Námestie osloboditel'ov 30, 071 01 Michalovce s označením

"Výberové konanie sociálny pracovník".
Pri osobnom doručení na podatel'ňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením. Na
obálke je potrebné uviesť meno, priezvisko a adresu odosielatel'a.

Poznámka:
Výberové konanie sa riadi interným poriadkom a smernicou stanovenou primátorom mesta, ktoré sú

zverejnené na webovej stránke mesta. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači splňajúcí podmienky.
Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Michalovce na spracovanie a uchovanie

poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania.
Uchádzač súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa
archivačného poriadku Mestského úradu v Michalovciach a so zverejnením výsledku a priebehu výberového
konania.
V prípade záujmu podrobnejšie informácie môžete získať na odbore sociálnych vecí, budova B.

Michalovce 17.4.2014
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