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Starosta obce Kobylí v souladu s ust. § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích v platném znění

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovník
v sociálních službách – terénní pečovatelská služba
Základní požadavky:
-

starší 18 let
způsobilost k právním úkonům
trestní bezúhonnost
manuální zručnost
vysoké pracovní nasazení, schopnost samostatné práce, časová flexibilita
odolnost vůči stresu a psychická vyrovnanost
komunikační schopnosti, empatie, samostatnost
zodpovědnost při plnění pracovních úkolů
dobrý zdravotní stav odpovídající psychickému zatížení a fyzické práci
řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič)
znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook) a orientace v mobilních
aplikacích (mapy, internet)

Vzdělání:
-

střední odborné vzdělání nebo úplné střední vzdělání (maturita výhodou)

Pracovní náplň:
-

zajišťování základních činností dle zákona 108/2006 Sb., v platném znění

Výhodou:
-

praxe v oboru (v sociálních službách s cílovou skupinou)
kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách
znalost právních předpisů potřebných pro výkon nabízené pozice

Přihláška uchazeče musí obsahovat:
-

strukturovaný životopis
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
prostá kopie dokladu o nejvyšším vzdělání
prostá kopie absolvovaných kurzů
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely výběrového
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Platové zařazení:
Dle zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.) a vládním katalogu prací. Dále
pak určeným nařízením vlády č. 341/2017 Sb.
Předpokládaný nástup do pracovního poměru:
-

1. 1. 2019 (lze upravit dle možností uchazeče)

Termín a místo podání přihlášek:
-

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. prosince 2018 ve 13:00 hod.
V této lhůtě je nutné doručit přihlášku na adresu: Obecní úřad Kobylí, Augusty
Šebestové 459, Kobylí, 691 10 a to v pracovních dnech PO, ST 7:00 – 17:00, ÚT, ČT
7:00 – 15:00, PÁ 7:00 – 13:30
Na zalepenou obálku uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – TPS“
Osobní pohovory s uchazeči splňující základní požadavky budou probíhat ve
čtvrtek 6. 12. od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Kobylí.

V Kobylí 26. 11. 2018
Mgr. Pavel Kotík
Starosta

