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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Rada města Dobříše na své schůzi konané dne 27.08.2020 usnesením ě. 32l65I2a2a/RM-U
vyhlásila výběrové řízenína obsazení pozice
,,ředitel/ka Pečovatelskéslužby města Dobříše"

Hlavní náplň činnosti:

./
-/
,/
./

řízení příspěvkové organizace zřízenéměstem DobřĚ
sociální pracovnílťice pečovatelskéslužby provádění cíleného sociálního šďření u osob
nacházejících se v nepříznivé socíální situaci, analýza této situace a poslqatování navazujícího
sociálního poradenství k jejímu řešení
realizace činnostívedoucí ke aryšování kvality poslqltovaných_sociálních služeb
spolupráce a komunikace zejména se sociálním odborem Měu DobřĚ

-

Požadavky na uchazeče:
/ oběan ČR fteuo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR- nutnost ovládat českýjazyk)
,/ fyzická osgba, která dosáhla věku alespoň 18 let

./
,/

plná svéprávnost
bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena

pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání
souvisejícís výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by
nebyla odsouzena)

Kvalifikační předpoklad

a)

b)

:

vysokoškolské vzdělání získanéstudiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském
studijním programu zaměřeném na sociálnípráci, sociální politiku, sociá]ní pedagogiku, sociální
péči,sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního
právního předpisu, nebo
alespoň vyššíodborné yzdělání získanéabsolvováním vzdělávacího programu akreditovaného
podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální
pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní
ěinnost, charitní a sociální óinnost
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Dalšípožadavky:
. znalost především zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č, 8912012 Sb.,
občanslqý zákoník, zákona č. 25012000 §b., o rozpočtot4ých pravidlech územních rozpoětů,
zákona ě, 12812000 Sb., o obcích, a zákona é,262l2Da6 Sb,, zákoník práce
. znalost standardů kvality sociální péče
. orientace v ekonomické oblasti a v aktuálních procesech plánování a financování sociálních
služeb
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aktivní přístup k řešení problémů
koncepční, řídicí a organizační schopnosti
spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, odolnost vůčistresu, časová flexibilita, schopnost
učit se novým poznatkům
analytické myšlení a smysl pro týmovou práci, dobré komunikačnía organizačníschopnosti
znalost práce na PC (zejména programy MS Word, Excel, Outlook}
řidičskéoprávnění sk. B
píáxéve veřejné správě a sociálních službách alespoň 2 roky
pfáxé příméhovýkonu sociální práce výhodou
manažerská zkušenost a vedení pracovního týmu (nejméně 2 roky praxe ve vedoucífunkci)
výhodou

Nabízíme:
o perspektivní a náročrrou pozici s velkou osobní odpovědností
e odměňování odpovídajícív.ýznamu funkce (11, platová třída a nadtarifní složky dle
dosahovaných výsledků)
r přácoví,|í porněr založený jmenováním na dobu neurčitou se zkušebnídobou 6 měsíců
o plný pracovní úvazek
e možnost seberealízace a dalšího proťesního a osobního růstu
. adekvátní z:ázemí a solidní jednání ze strany vedení města
. přívětivé pracovní podmínky a čerpánízaměstnaneclaých benefitů
Předpokládané jmenování do funkce: 1l2a21
Termín podání přihlášek 22.1a,2CI20 do 13:00
Přihláška musi obsahovat údaje uvedené v příloze, K přihlášee pripojte prosím:
a strukturovaný životopis včetně údajůo dosavadní praxi, odbomýeh znalostech
a dovednostech uchazeče wtahujících se k hledané pozici
l motivačnídopis
l koncepci řízení organizace a rozvoje sociálních služeb ORP Dobříš v rozsahu 2 stran A4
. ěestné prohlášení o tom, že v rejstříku trestů nemá uchazeč žádný záznam (výpis z rejstříku
trestů ne starší 3 rněsíců je nutno doložit před jmenováním do funkce}
. kopiidokladu o nejvyššímdosaženémvzdělání (originálnebo úředně ověřenou kopiidokladu
o dosaženém vzdělání bude nutno doložit před jmenováním do funkce)

Písemné přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na adresu: Městs(ý úřad Dobříš,

Mírovénáměsti 119, 263 01 Dobříš.
Uzavřenou obálku označte heslem: ,,Výběrové řízení- řediteřka BPS".

Bližšíinformace poskytne lng. Pavel Svoboda
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Městský úřad Dohřš
odbor vedení města

Přih|áška do výběrového řízení
Podávám přihlášku do uýběrového řízení na obsazení pozice:
o,

řed

itellka Pečovatelskésl užby města Dobříše",

a to dle oznámení o vyh}ášeni výběrového řizení ze dne 11.09.2020

Jméno:
Příimení:
Titul:
Datum narození:

Místo narození:
§tátní příslušnost:
Místo trvalého pobytu (úplná adresa včetně PSČ):

Čislo občanskéhoprůkazu:
Čislo dokladu o povotení k pobytu fide-li

o cizího státního občana):

Kontaktní údaje

Korespondenčníadresa (e-li odlišná od adresy trvalého pobytu)
Telefon:
e-mail:

dne

podpis zájemce
Městský úřad Dobříš
Mírovénáměstí tt9
z63 ot Dobříš
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DlČ: CZooz4zo98
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