T/21817/2020

SLULČANY

OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
MĚSTO SEDLČANY

zastoupene tajemníkem Městského úřadu Sedlčany
vyhlašuje dne 30. října 2020

v

souladu se zněním zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze
„zák. č. 312/2002 Sb."),

výběrové řízení na obsazení pracovního místa
,
referent sociálních věcí I zaměstnanec Odboru sociálních věci pro výkon na Useku
sociální péče a Useku samosprávních a ostatních činností
Název územního samosprávného celku:
Město Sedlčany, zastoupené výkonným orgánem Městským úřadem Sedlčany, se sídlem
Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany, ICO 00243272.
Druh práce: referent sociálních věcí / pracovník Městského úřadu Sedlčany, Odboru
sociálních věcí, Úseku sociální péče a Úseku samosprávných a ostatních činnosti, plnící
úkoly vyplývající zejména ze zákona č. 108/2006 Sb., zákona č. 111/2006 Sb., ale i dalších
souvisejících předpisů, vykonávající specializovanou činnost v oblasti samostatně
prováděného výkonu zajišťování a poskytování odborného sociálního poradenství, provádění
sociální práce s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích a poskytování
krizové intervence, krizové pomoci a sociální rehabilitace, provádění depistážní činnosti,
výkon komplexního sociálního šetření, případné jiné činnosti související se sociální prací
zaměřené na subjekty se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení, a to vše pro regionálně
určené oblasti správního obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany; plní další úkoly
a činnosti.

Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80
dislokace
kanceláře, konkrétní místa ve správním obvodu obce srozšířenou
Sedlčany
působností pro terénní činnosti, další místa při plnění povinností spojených se služebními
úkoly a nutnými služebními cestami.
Místo výkonu práce:
—

Požadavky:
1. Splnění zákonných předpokladů pro vznik pracovního poměru úředníka (dle ustanovení
5 4 zák. č. 312/2002 Sb.),
Uchazeč je:
- státním občanem České republiky, případně cizím státním příslušníkem, který má v ČR

trvalý pobyt,

- dosáhl věku 18 let,
- plně způsobilý k právnímu jednání,
-

bezúhonný

a ovládá jednací jazyk.

T/21817/2020
2. Další požadavky:

uchazeč je odborně způsobilý

— kvalifikační předpoklady odpovídají & 110 zákona
108/2006 Sb., osociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které je žádoucí
naplnit před datem uzavření pracovní smlouvy:
a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného
podle zvláštního právního předpisu (zákon 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 (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů),
- uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, |nternet, Outlook),
- řidičský průkaz skupiny „B“ (aktivní řidič),
-je zdravotně způsobilý k výkonu uvedené pracovní činnosti.
—

č.

3. Dovednosti a schopnosti:

- samostatně a spolehlivé vystupování,
- flexibilita a ochota snášet vysoké pracovní

nasazení,
dobré komunikační předpoklady, schopnosti a dovednosti,
- pečlivost a odpovědnost,
- ochota a schopnost se dále vzdělávat,
- psychická odolnost,
-

- loajalita,

trpělivost s klienty,
schopnost sebereflexe a očisty od nežádoucích jevů,
- výhodou znalost problematiky státní správy a samosprávy, rámcové znalosti legislativy
z oblasti sociální práce, sociální péče, správního řízení, případné již absolvovaná zkouška
odborné způsobilosti na úseku veřejného opatrovnictví pro úředníky územních
samosprávných celků,
- výhodou předchozí praxe v žádaném oboru činnosti.
-

4. Osobnostní založení:
- slušnost,
- pokora,
- morální a etická úroveň,
- motivace,
- poznání svých limitů,
- kvalitativně nastavené vzorce

chování (mimo jiné umění jednat přirozeně, citlivě a čisté —
umět se přiblížit vnímání vztahů a světa),
- schopnost týmové spolupráce (předávání zkušeností; dělba práce; poznání místa v týmu;
apod.).
Termín předpokládaného nástupu:
Po vyhlášení výsledků výběrového řízení, nejpozději k datu 15. prosince 2020, případně dle
dohody.

Pracovní poměr:
Na dobu určitou (zástup za mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou s předpokladem tří let).
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Platové zařazení:
Dle zákona č_ 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení
s nařízením vlády č. 564/5006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (nástupní platová tř. 11 dle nařízení vlády
č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, 210.13, 208.02).
Lhůta podání přihlášky:
Do dne 16. listopadu 2020 (pondělí), do 12:00 hodin (v případě využití doručovací služby
musí být přihláška doručena tak, aby byla úplná kdispozici u adresáta nejpozději

do stanoveného termínu).

Místo a Způsob podání přihlášky:
Písemně na adresu: Ing. Vojtěch Hlaváček, Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka
& p, 32, 264 80 Sedlčany.
Osobně poštovní nebo jinou doručovací službou do podatelny Městského úřadu Sedlčany,
náměstí T G. Masarykač. p. 32, 264 80 Sedlčany.
Přihlášku podávejte v obálce s vyznačením údaje „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ — sociální

pracovník pro výkon na Úseku sociální péče a Úseku samosprávních a ostatních
činností, NEOTVIRAT“ a zároveň zřejmým označením odesílatele— podavatele.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tvto náležitosti — ke stažení šablona PŘIHLÁŠKA
do výběrového řízení na obsazení pracovního místa referent sociálních věcí / sociální
pracovník Odboru sociálních věcí:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
f) datum a podpis uchazeče.
přihlášce se připojí povinně tyto doklady:
a) profesní životopis (strukturovaný), ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních
zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se adminlstrativnich
a správních činností — ke stažení šablona ŽIVOTOPIS,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů — ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o
absolvovaných kursech a školeních,
d) úředně ověřená kopie osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb.
— pokud jej uchazeč získal,
e) čestné prohlášení o bezúhonnosti — dotyčný nebyl v posledních 5 letech pravomocně
uznán vinným za přestupek nebo správní delikt,
f) prohlášení ke zpracování osobních údajů pro účely daného výběrového řízení— ke stažení
šablona PROHLÁŠENÍ,
g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti, vydaný poskytovatelem
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.
K

Kontakt a další informace (rozumí se zejména o náplní práce):
Městský úřad Sedlčany, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 80 Sedlčany,
tel.: 318822 742, linka 03 (Ing. Vojtěch Hlaváček, tajemník Městského úřadu Sedlčany);
případně tel.: 318 822 742, linka 19 (Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru sociálních věcí).
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Doporučený výběr uchazečů provede hodnotící komise na základě doručených úplných
přihlášek včetně požadovaných dokladů. Po vyhodnocení písemných přihlášek bude
s pozvanými uchazeči výběrové řízení pokračovat ústním pohovorem vzasedací místnosti
Městského úřadu Sedlčany, na který bude vybraná skupina uchazečů přizvána.
Přihlášky, které nebudou obsahovat požadované náležitosti a přílohy, nebudou považovány
za úplné a nebudou zahrnuty k dalšímu projednání v řízení o obsazení funkčního pracovního
místa.
Vlastní náklady uchazeče s výběrovým řízením spojené si hradí uchazeč sám.

Vyhlášena:
Vyvěšeno na úřední desce:
Svěšeno:

lng. Vojtěch Hlaváček, v. r.

tajemník Městského úřadu Sedlčany

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného 2 přihlášených uchazečů a právo zrušit
toto výběrové řízení kdykoliv vjeho průběhu bez udání důvodu.

Povinné přílohy (vzorové):
VR Přihláška
VŘ Zivotopis
Prohlášení

Povinná příloha (nevzorována):
Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
o absolvovaných kurzech a školeních, případně stávajícím studiu.

případně

osvědčení

