Městys OKŘÍŠKY, Jihlavská 1

PSČ 675 21
Okříšky 22. 10. 2019

Městys Okříšky
vyhlašuje
výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
pracovnice/pracovník pečovatelské služby

Místo výkonu práce: Okříšky, Petrovice
Platové zařazení: 3. platová třída
Druh práce:
- úkony pečovatelské služby a sociálně pečovatelské úkony pro klienty
- výdej a rozvoz obědů klientům pečovatelské služby
- úklid společných prostor DPS a DChB (cca 2 hodiny)
Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2020

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
1. splňují podmínky pro toto výběrové řízení, kterými jsou:
 řidičský průkaz skupiny B
 znalost práce s PC (Word, Excell, Internet)
 dobré komunikační schopnosti a sociální empatie
 samostatnost a důslednost
 ochota se dále vzdělávat v oblasti sociální práce
 vzdělání v sociální oblasti nebo absolvování kurzů sociální práce výhodou
2. podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno/a, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 datum a podpis uchazeče
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K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
 životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. o absolvování kurzů
sociální práce
 podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového
řízení dává ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném
znění, souhlas k jejich zpracování a uchování.
Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis“

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami doručte do 11. 11. 2019 do 15:00 hod. osobně na podatelnu
Městyse Okříšky nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny) na
adresu:
Městys Okříšky
k rukám starosty Z. Ryšavého
Jihlavská 1
675 21 Okříšky
Obálku označte „Výběrové řízení – pečovatelská služba“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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