Informácia o voľnom pracovnom mieste v Centre pre deti a rodiny
Remetské Hámre, Remetské Hámre 31, 072 41 – psychológ

Výberové konanie číslo:

VK č. 5/2022

Kraj:

Košický

Obsadzovaná funkcia:

Psychológ

Počet obsadzovaných miest: 1 (zastupovanie počas MD a RD)
Organizačný útvar:
Miesto výkonu práce:
Hlavné úlohy:

Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre,
Remetské Hámre 31, 072 41
Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre,
Odborná činnosť vykonávaná odborným zamestnancom,
ktorým je psychológ v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately

Termín nástupu:

august 2022. Doba určitá, počas trvania MD a RD.

Ponúkaná hrubá mzda:

od 800,00 eur/mesiac

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore
psychológia
Jazykové znalosti: nevyžadujú sa
Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Powerpoint,
Internet
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: profesionalita, bezúhonnosť, pozitívny
vzťah k deťom, empatia, schopnosť efektívnej koordinácie, kooperácie a komunikácie,
flexibilita, schopnosť zvládať stres a záťaž
Požadované odborné znalosti: znalosť príslušnej legislatívy
Osobitné kvalifikačné predpoklady: nepožadujú sa

Kontakt pre poskytnutie informácií:
Ing. Peter Širochman, tel.č.: 0905 997 109, 056/6595 390
E-mail: centrumhamre@centrumhamre.sk
Adresa: Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre, Remetské Hámre 31, 072 41

Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového
konania,
b) kópiu diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
podľa osobitného predpisu, potvrdzujúc vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
v študijnom odbore psychológia,
c) čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača,
d) profesijný štruktúrovaný životopis,
e) motivačný list,
f) písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
g) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v písmenách b) až f),
h) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom
posúdenia vhodnosti kandidáta na inzerovanú pracovnú pozíciu v súlade
s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania možno podať písomne alebo elektronickými
prostriedkami. Ak uchádzač podá žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju
spolu s požadovanými dokladmi centru pre deti a rodiny aj písomne, najneskôr v deň
uskutočnenia výberového konania pred jeho začatím.
Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými
dokladmi je 17.08.2022
V určenom termíne ich zasielajte na adresu: Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre,
prípadne e-mailom.
Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný
pohovor.

Mgr. Tatiana Červená
riaditeľka CDR

