OBEC JARABINA
065 31 Jarabina 58
Výberové konanie na miesto
vedúcej/vedúceho Zariadenia pre seniorov Jarabina

V zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov vyhlasujeme
výberové konanie na pozíciu vedúcej/vedúceho Zariadenia pre seniorov Jarabina

Základné informácie
Obec Jarabina je zriaďovateľom Zariadenia pre seniorov, so sídlom Jarabina 212, 06531
Jarabina
Názov pracovného miesta: vedúca/vedúci zariadenia pre seniorov
Miesto výkonu práce: Zariadenie pre seniorov Jarabina 212
Výška základnej mzdy je určená podľa zákona č. 553/2003 Z.z.
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- min. 5 ročná prax na riadiacej pozícii
- ovládanie práce s PC - Microsoft Office,
- znalosť platnej legislatívy ( zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákon č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov).
Iné kvalifikačné predpoklady:
predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme
bezúhonnosť
všeobecný rozhľad a orientácia v sociálnej oblasti
schopnosť pracovať v tíme,
samostatnosť
organizačné zručnosti,
uvažovanie v súvislostiach,
schopnosť predvídať a hľadať ciele a riešenia,
precíznosť, dôslednosť,
komunikatívnosť, asertivita
schopnosť zvládať záťažové situácie,
diskrétnosť.
Požadovaná prax:
- 5 rokov
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Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- vypracovaný zámer smerovania zariadenia pre seniorov a skvalitňovanie jeho činnosti
pri racionálnom čerpaní dostupných finančných zdrojov
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného
pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

Termín nástupu:
01. 03. 2019.
Uzávierka prijímania prihlášok: 22.02.2019.
Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie – Zariadenie pre seniorov – neotvárať“ na adresu: Obec Jarabina, 065 31
Jarabina 58.
Termín a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú
požadované predpoklady telefonicky.
Kontakt:
- 052 428 40 51
- info@obecjarabina.sk

Lívia Kovalčíková
starostka obce
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