
Informácia o voľnom pracovnom mieste 
v Detskom domove, Dlhá 179, 949 01 Nitra

Kraj:  Nitriansky

Názov pracovnej pozície: psychológ

Počet voľných miest: 1

Miesto výkonu práce: Detskom domove, Dlhá 179, 949 01 Nitra

Hlavné  úlohy:  Odborná  činnosť  vykonávaná  psychológom  v zariadení  sociálnoprávnej  ochrany  detí 
a sociálnej kurately – detskom domove, najmä poskytovanie psychologických služieb v detskom domove 
v záujme  efektívneho  fungovania  detského  domova  s dôrazom  na  duševné  zdravie  detí  a mladých 
dospelých, vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre detský domov: 

Termín nástupu: apríl-máj 2018 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v jednoodborovom študijnom odbore 
psychológia 

Jazykové znalosti: nepožadujú sa

Požadované odborné znalosti:
znalosť príslušných zákonov

- č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
- č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov
- Dohovor o právach dieťaťa

Požadované osobnostné vlastnosti: 
Komunikačná zdatnosť, samostatnosť, zodpovednosť, schopnosť motivovať a rozvíjať seba aj iných, chuť 
odborne rásť, empatia, flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž, morálna bezúhonnosť

Kontakt pre poskytnutie informácií: 
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Viera Podhorová 
Telefón: 0915 570 813
E-mail: riaditel  .nitra@ded.gov.sk   
Adresa detského domova: Detský domov, Dlhá 179, 949  01 Nitra

Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
b) profesijný štruktúrovaný životopis,
c) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu potvrdzujúca vysokoškolské 

vzdelanie II. stupňa,
d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov,
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním svojich osobných údajov. 

Termín podania žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi je 21.3.2018 do 16:00 hod. 
Žiadosti do uvedeného termínu zasielajte na adresu detského domova, ktorá je uvedená v texte

Po posúdení prijatých žiadostí budú vybraní uchádzači pozvaní na výberové konanie, ktoré sa bude konať 
dňa 27.3.2018v detskom domove.

       Ing. Viera Podhorová, riaditeľka detského domova
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