MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
Vedení města
Č.j.: MUKO-1103/2021-ih
Spisová značka: 265/2021

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Sociální pracovník
(PP na dobu neurčitou)
Místo výkonu práce:

Pečovatelská služba Kostelec nad Orlicí, Centrum denních
služeb Domovinka Kostelec nad Orlicí

Předpoklady:

fyzická osoba, která je státním občanem ČR popř. fyzická
osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt,
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je
bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Náplň práce:

jednání se zájemci o službu; vedení spisové dokumentace
klientů, vypracování smluv o poskytování sociální služby vč.
individuálních plánů péče; zpracování sociální agendy
v programu PS James edition; statistické vykazování dat ze
sociální oblasti; základní sociální poradenství; metodická a
kontrolní činnost procesu individuálního plánování; komunikace
s klienty, rodinami, návaznými službami.

Požadavky:
dosažené vzdělání

odborná kvalifikace podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. vyšší odborné
vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání se zaměřením na
sociální práci

znalosti oboru

praxe v sociální službě nebo zařízení sociálních služeb vítána

další požadavky

-

Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič
znalost legislativy
dobré komunikační schopnosti, jednání s lidmi, empatie
schopnost pracovat samostatně,
ochota dalších vzdělávání,
týmová spolupráce,
zodpovědnost, psychická stabilita v krizových situacích,
schopnost flexibilně a rozvážně jednat v nečekaných
situacích,
vysoká míra zodpovědnosti za provedené činnosti

E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz

IČO: 00274968
DS: aj5bhbi
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Platové zařazení:

10. třída dle platného katalogu prací NV č. 222/2010 a NV č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě

Nástup:

od 01.03.2021 nebo dle dohody

Nabízíme:

-

5. týdnů dovolené
příspěvek na stravování
3 dny indispozičního volna

Přihlášky s náležitostmi osobně předkládejte na sekretariát vedení města (budova čp.
38), popř. na podatelnu úřadu (budova č.p. 985) nebo zasílejte na e-mailovou adresu
sekretariat@muko.cz (zde budou požadované originály předloženy osobně nejpozději při
výběrovém řízení).
Uzávěrka přihlášek: dne 17.02.2021 do 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška
doručena). Obálky označte „VŘ PS - NEOTEVÍRAT“.
Formulář PŘIHLÁŠKY je k dispozici na www.kostelecno.cz → sekce město → vedení →
Formuláře, dokumenty.
Bližší informace podá paní Pavlína Blažková, pověřená vedoucí Pečovatelské služby
Kostelec nad Orlicí, tel. č. 773 781 188, e-mail: pblazkova@kostelecno.cz.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, datum a podpis. K přihlášce připojte životopis, ve kterém budou
uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3
měsíců) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto vyhlášené volné pracovní místo kdykoliv v jeho
průběhu.

František Kinský
starosta města

Číslo jednací: MUKO-1103/2021-ih
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