OZNAM o výberovom konaní
Na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na prácu
terénneho sociálneho pracovníka a asistenta terénneho sociálneho pracovníka , kód ITMS
27120130441, názov projektu: Terénna sociálna práca, miesto realizácie: obec Čičava, číslo
výzvy: OP ZaSI-FSR-2010/2.1/02, operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
spolufinancovanie fondom: Európsky sociálny fond, Prioritná os: 2. Podpora sociálnej
inklúzie, Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením
alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity obec Čičava vyhlasuje výberové konanie:
Obec Čičava, Obecný úrad Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové
konanie na pozíciu: Terénny sociálny pracovník a asistent terénneho sociálneho
pracovníka.
Výberové konanie na pozíciu terénny sociálny pracovník a asistent terénneho sociálneho
pracovníka sa uskutoční na Obecnom úrade v Čičave 41, dňa
1. decembra 2011 o 10,30 hod.
Žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné zaslať na Obecný úrad Čičava 41, 093 01
Vranov nad Topľou, do 25. 11. 2011, alebo osobne doniesť na Obecný úrad v Čičave
do 25. 11. 2011 do 12. hod. Pri odoslaní poštou je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti na
Obecnom úrade.
Výberové kritériá pre výber uchádzačov – terénny sociálny pracovník:
-

ukončené vysokoškolské vzdelanie minimálne 1. stupňa (Bc.) prednostne v odbore
sociálna práce, resp. sociálna a misijná práca v rómskych komunitách, sociálna práca
v rómskych komunitách a iné vzdelanie humanitného zamerania so súhlasom FSR,

-

osobnostné predpoklady, napr. empatia, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť
konflikty, flexibilita, zodpovednosť a pod.

-

bezúhonnosť ,

-

motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín,

-

organizačné schopnosti,

-

komunikačné schopnosti.

Kritériá pre výber asistenta terénneho sociálneho pracovníka:
-

kvalifikačný predpoklad vzdelania: ukončené minimálne neúplné stredoškolské
vzdelanie, resp. nižšie stredné odborné vzdelanie,

-

dlhodobá prítomnosť a poznanie cieľovej komunity,

-

osobnostné predpoklady napr. empatia, schopnosť riešiť konflikty, flexibilita,
zodpovednosť, schopnosť pracovať v tíme a pod.,

-

bezúhonnosť,

-

motivácia pre prácu s členmi marginalizovaných skupín,

-

organizačné schopnosti,

-

komunikačné schopnosti,
Výhodou sú napr.:

-

skúsenosti v oblasti terénnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo
postihnutých sociálnym vylúčením,

-

skúsenosti s organizovaním aktivít vo svojej lokalite,

-

účasť na predchádzajúcich vzdelávacích a komunitných aktivitách,

-

znalosť jazyka cieľovej skupiny,

-

osobný záujem doplniť si vzdelanie.
Predpokladaný nástup je 1. 1. 2012

Zoznam požadovaných dokladov pre výberové konanie:

-

žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list, životopis, doklad o najvyššom
ukončenom vzdelaní, výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, súhlas so
spracovaním osobných údajov. Na obálke označiť Výberové konanie TSP a ATSP.

