Informácia o voľnom pracovnom mieste
v Centre pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra
5/2020
Kraj: Nitriansky
Názov pracovnej pozície: Fyzioterapeut, zamestnanec pri výkone práce vo
verejnom záujme
Počet voľných miest: 1
Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra
Termín nástupu : ihneď
Hlavné úlohy:
Samostatná rehabilitačná práca na úseku liečebnej telesnej výchovy individuálne a v skupinách na úseku
fyzikálnej terapie a asistencia pri odborných liečebných výkonoch v zariadení sociálnych služieb alebo v
zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávaná fyzioterapeutom.
Tarifný plat : 4 (od 642,00) podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Kvalifikačné predpoklady:
- minimálne úplné stredné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti
(fyzioterapia)
Ďalšie požiadavky:
- psychologický posudok o psychickej spôsobilosti vykonávať pracovnú pozíciu uchádzača o zamestnanie
v zmysle § 22 ods. 1, 2, 3, 4 vyhlášky MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: skúsenosti s výchovou detí, skúsenosti s organizáciou
aktivít pre deti vo voľnom čase, zodpovednosť, komunikatívnosť, schopnosť zvládať stres a záťaž,
pozitívny vzťah k deťom, kladný vzťah k domácim prácam, organizačné schopnosti.
Požadované odborné schopnosti : Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dohovor o právach dieťaťa, znalosť
hygienických predpisov.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Petra Škoblová
Telefón: 037/2433002
E-mail: pam.nitra@ded.gov.sk
Adresa: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

motivačný list,
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
profesijný štruktúrovaný životopis,
písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej pozície,
písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v písm. b), c), d) , e),f )
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade
s ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je
do 25.septembra 2020.
V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra, alebo e-mailom, ktorý je uvedený v texte inzerátu.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú
vybraní uchádzači spĺňajúci požiadavky pozvaní na výberové konanie.

PaedDr. Ľubica Dragúňová
riaditeľka

