MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19
Úřad městské části
Tajemník
Semilská 43, Praha 9 – Kbel y, PSČ 197 00

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha 19 - Úřad městské části Praha 19,
zastoupený tajemníkem úřadu JUDr. Josefem Nyklesem,
vyhlašuje dne 12.08.2022
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí
Sjednaný druh práce: sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí, kurátor pro děti a
mladistvé
Místo výkonu práce:
ÚMČ Praha 19, detašované pracoviště Železnobrodská 764, Praha 9 - Kbely
Platová třída: 11 (dle počtu let praxe tarifní plat od 22.980,- do 33.790,- Kč )
Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody (zástup za mateřskou dovolenou)
Základní požadavky podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů:
 státní občanství ČR, (v případě cizího státního občana trvalý pobyt na území ČR)
 dosažení věku 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 znalost českého jazyka slovem i písmem
požadované vzdělání:
požadované znalosti:

vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle §110 zák.
č.108/2006 Sb. o sociálních službách
znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů,
právní povědomí a schopnost aplikace znalosti zákonů a
legislativy
praxe v oblasti sociálně-právní ochrany dětí nebo v oblasti
sociálních služeb se zaměřením na práci s rodinou nebo dětmi
vítána
ZOZ v oblasti sociálně-právní ochrany dětí výhodou
l rámcová znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,
dobrá uživatelská znalost PC (Word, Excel, Internet)

další dovednosti,
schopnosti:

tvůrčí a aktivní přístup k práci, komunikační schopnosti,
samostatnost a spolehlivost, schopnost týmové práce,
rozhodnost, psychická odolnost,
ŘP skupiny B výhodou.

pracovní náplň:

výkon sociálně-právní ochrany dětí
spolupráce s návaznými službami a institucemi
vedení dokumentace
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nabízíme:

zajímavou práci v menším pracovním týmu
profesní podporu (supervizi, metodické vedení)
možnost dalšího vzdělávání
služební mobilní telefon

Doklady, které je nutno přiložit:
1) Přihláška do výběrového řízení, jež musí obsahovat:
 jméno, příjmení, titul
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu
 číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního příslušníka)
 datum a podpis zájemce
 telefonický kontakt nebo e-mail
2) Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech a dovednostech
3) Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, (cizí státní příslušník přiloží
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydávaný domovským státem, pokud takový
doklad domovský stát nevydává, postačí doložit bezúhonnost čestným prohlášením).
4) Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku je možné podat:
1. osobně do úterý 30. 09. 2022, 12.00 hodin na Úřadu městské části Praha 19, Semilská
43/1, na podatelně nebo na odboru tajemníka, u pí. Makové, a to v uzavřené obálce
s označením „VŘ - sociální pracovník OSPOD“
2. zaslat poštou, kde den doručení je 30.09. 2022, na adresu:
ÚMČ Praha 19
odbor tajemníka
Semilská 43/1
197 00 Praha 9-Kbely
s označením „VŘ - sociální pracovník SPOD“.
Osobní pohovor se bude konat s vybranými uchazeči na základě písemného vyrozumění na
ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1.
Formulář přihlášky získáte na webových stránkách ÚMČ Praha 19, www.praha19.cz.
Upozornění: V souladu s § 5, odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
poskytují všichni uchazeči zasláním uvedených dokladů souhlas se zpracováním jejich
osobních údajů Městskou částí Praha 19 pro účely výběrového řízení na dobu 1 roku.
Informace k pracovnímu místu poskytuje:
pí. Mgr. Michaela Brázdilová – vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 286 01 01
52.
Informace k průběhu výběrového řízení poskytuje:
Iveta Maková – odbor tajemníka, iveta.makova@kbely.mepnet.cz.
tel. 284 08 08 67.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zruštit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Praze dne 12.08. 2022
JUDr. Josef Nykles
tajemník ÚMČ Praha 19
Vyvěšeno dne: 12.08.2022

-2-

