MĚSTO VLAŠIM, JANA MASARYKA 302, 258 01 VLAŠIM
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Vlašim vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na
pozici:
Referent/referentka odboru sociálního a zdravotního na úseku sociálně-právní ochrany
dětí
(místo výkonu Městský úřad Vlašim)
Pro pozici referent/referentka odboru sociálního a zdravotního na úseku sociálně-právní
ochrany dětí (sociální pracovník) je dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, stanovena 10.
platová třída.
Jiná výdělečná činnost může být vykonávána jen s předchozím písemným souhlasem
zaměstnavatele; úředník může být členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu
právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání, pouze tehdy, když je do nich vyslán
zaměstnavatelem. V souvislosti s tímto členstvím mu nenáleží odměna za výkon takové funkce
a nesmí mu být poskytnuta ani po skončení pracovního poměru.
1.

Uchazeč musí splňovat:



je státním občanem České republiky, případně cizím státním občanem, který má v ČR
trvalý pobyt, ovládá jednací jazyk, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním



má předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou: plná svéprávnost,
bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost,



je bezúhonný/bezúhonná - bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a odst.
3 věty první až třetí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,



má odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka je dle § 110 odst. 4
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného
podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů), v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku,
sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní
činnost, charitní a sociální činnost,
b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo
doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální
pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,
akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů).

Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu (zákona č.
18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů).
Výhodou je:
 zvláštní odborná způsobilost při sociálně-právní ochraně dětí (prokazuje se osvědčením
dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
 praxe v oboru.
1. Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:


jméno, příjmení, titul,



datum a místo narození,



státní příslušnost,



místo trvalého pobytu,



číslo občanského průkazu,



číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,



datum a podpis,



kontaktní spojení.

2. K přihlášce uchazeč připojí:


profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti),



výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,



ověřenou kopii o dosaženém vzdělání.

3. Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:




poštou na adresu: Městský úřad Vlašim, tajemník úřadu, Jana Masaryka 302, 258 01
Vlašim, podací razítko nejpozději s datem 28.02.2019 nebo
osobně do podatelny Městského úřadu, Jana Masaryka 302, Vlašim nejpozději do
28.02.2019 do 13:00 hodin,
obálku označte slovy „Výběrové řízení – referent odboru sociálního a zdravotního na
úseku sociálně-právní ochrany dětí - NEOTVÍRAT“

Datum předpokládaného nástupu je od 01.04.2019.
Ve Vlašimi 12.02.2019

Karel Balík v. r.
tajemník Městského úřadu Vlašim
Vyvěšeno na úřední desce a internetu dne: 12.02.2019
Sejmuto dne:

