Město Rokytnice nad Jizerou
V Rokyíttic:i ttutl Ji:.erulu chrc ó. ř,íjnu 2022.

č,i.: tVIURJ 197ó/2022

Tajemnice městského úřadu Bc. Martina Šubrtová,

zveřejňuje v souladu se zdkonem č. 312/2002 Sb., o úřednícíchúzemních samosprávných celků,
ve znění pozdějšíchpředpisů

veřejnou výzvu na obsazení funkce
sociálního pracovníka/sociální pracovnice
(tato pracovní činnost je kumulována s funkcí veřejného opatroyníka
a zastupováním pracovníka matriky, evid. obyvatel, vidimace a legalizace)
Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou
(pracovrrí pon-rěr na clobu ner"rrčitotr).

I:

Předpoklady pro vnik pracovního poměru:
Uřeclníkem se můžestát fyzická osoba, kterír je stlttnítn občanem Českérepubliky, popr'ípadě fyzická
osoba, která je cizím státním občanem it tn/t v Českérepublice trvalý pobyt, dosálrla věku 18 let, je
zpťrsobilá k právním úkonťtrn, je bezúlronnir, clvláclá jeclnací jazyk a splriuje dalšípředpoklady
pro výkon správních čirrnostístanovení zvlirštnímprirvním předpisem.

II. Dalšípožadavkv:
- Plná svéprávnost, bezúhonnost,
-

zdravotní zpťrsobilost a odborná zpťrsobilost podle § l l0 zákona
č. l08/2006 Sb., o sociálních službt'rch, ve znění pozdějšíchpředpisů,
vysokoškolské nebo vyššíodborné vzděIání v soulaclu s odbornou zpťrsobilostí - viz. níže,
ochota doplnit si vzděllrní dle dalšíclrpožaclavkťr - zvláštní odborná zpťrsobilost na úseku
veřejného opatrovnictví, zvláštníodborná způsobilost v sociálních službách, dalšíprůběžné
v zděláv ání soc iálního pracovn íka, matrikářské zkouš ky, atd.

praxe ve veř,ejné správě výlrodou,
velmi dobrá a aktivní znalost práce na počítačia v agendových programech,
schopnost samostatného jednirní a rozhodov/tní, vlastní iniciativa,
dobré organizačnía komunikační schoprtosti,
schopnost přizpťrsobit pracovní dobLr potřebirm úř,adLr,
řidičský prťrkaz skupiny B.

Otlbontou z,ptisobiLostí k výkonu pollolcínísocicílního prtLcovníkct je
v,yššíodbonú vztlěLťmí z.ískcLnéctb,so11,ol:cínínt l,:.cLěLúvctcího progrcLntu ttkreditovaného poclle
:,vlášUúho prtívníllo př"eclpis,tt v oboreclt vztLěLtíní?,tLlněřen,šch na srlciální prtíci tt .stlcicílní
pedctgogikt, srlcitíLní peclctgogiku, socitílníu ltuntanitúrní próci, sociální próci, socióLně prrívní
čittttost, chttritní a sociťLLní čittt,tost,
b) vysokoškolské vz,děltíní z,ískuústucliem v btLkultiř,ském, nutgisterském nebo doktorském studijnínt
progrcunlt z,aměřeném ntl sociální prúci, stlcitíLnípolitiku, sociťLLní peclagogiku, soci(tLní péči,
socióLní patologii, prúllo nebo speciální pedugogiku, okreditovttném podle zvláštníhcl prúvního

u)

předpistt,

III.

Základnícharakteristikapracovníčinnosti:
Sociální pracovník - vykonává zejména sociální šetř,ení, ,zabezpečuje sociální agendy, sociálně právní
poradenství, analytickou, metodickou zr koncepčníčinnost v sociální oblasti, depistážní činnost,
poskytování krizové pomoci, sociirlní poradenství a sociálrrí rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel
obce a koordinuje poskytovi,'lní sociálních služeb.

Veřejný opatrovník -jedná se o zákonné zastupování fyzických osob v právních úkonech na základě
rozhodnutí soudu, kdy byl občan omezen ve svépr/lvnosti, př,ičenrž soud ustanovil opatrovníkem
příslušnou obec.

Zastupovárrí pracovníka nratriky v dtlbě.jchrl nepříttlmntlsti - jeclnír sc tl 1lt,/tci rlatrikírřc. cvitlcncc
obyvateI, viclitrracc a legalizacc listin. vyclllvirní výpisů veřc,jnó sprlrvy pt,acoviště Cizcclrptlirlt. apocl.

IV. Zá.iemce prrdá písemrrou přihlášku. která rnusí tllrsahovat tyto rráležitosti:
- jrnétlo. přrjnerlí a titr_rl z/tjernce.
- clatlttn a nrísto nartlzetlí zitjerltcc,
- stlrtrrípříslušntlstzirjernce,
- místo tlvalélro pobytLr zitjerrlce,
- čísIoobčanskéIroprůltazr-r ncbtl číslocloltlaclLr o pclvtlletlí k ptlbytu, jclc-li tl cizího st/ttního občatra.
- clatum a poclpis zirjemce.
k

-

přihlášce zíriemce připoií tyto doklady:
životopis, ve kterétn se uveclou úclitje o closavadních zarněstn/tníclr a o oclborrrýcli znaltlstccI-t
a dovednostech.

výpis z eviclence Rejstříku tlestťt tte staršínež 3 rrrěsíce, r_r cizích státních příslušníltťrtéž
obdobný cloklacl osvěclčujícíbezúhonnost vyclarrý domovskýrn státern, pclkLrd takový cloklacl
donovský stlrt nevydiltvilr, cloložíse bezúlrotrtlost čestným prohliišením,
ověřerlít kopie doltlaclu o ncjvyššímdosažcnérlr vzclělíní.

v.

platová třída odpovídaiícídruhu práce:
l. platová třída
(zákorr č. 26212006 Sb., zákoník práce, a naíízenívlirdy č. 34Il2Ol7 Sb., o platových porněreclr
I

zaměstnancťt ve veřejrrýclr službirch a spriírvě)

VI.

Místo vÝkonu práce:
Město Rokytnice nad Jizerou - Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

VII.

Lhůta pro podání přihláškv. místo a způsob podání přihlášek:
Zájemci mohou podilvat přihlášky nejpozději do 3l. ííjna2022, a to osobně do rukou tajemnice
městského úřaclu Bc, Martiny Šubrtovénebo prostřeclnictvím Česképošty cloporučeným clopisern.

VIII.

Adresa. na kterou se přihláška zasílá:
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou

Horní Rokytnice l97
512 44 Rokytnice nad Jizerou

IX. Ostatní:
- Předpokládaný termín nástupu: únor 2(123
- Vyhlašovatel si vylrrazuje právo rrcvybrat žirclrléhoziltjernce.
- Text výběrovélro íízeníje zveřejněn na www.trresto-rokytnice.cz.
- Dalšíiníbrmace podá tajemrrice městského úřadu osobně nebo na tel. 48l

Bc. Martina Šubrtová
tajemnice MěÚ

Martina šubrtová

Di9itálně podepsal
Martina subrtová
Datum: 06.10.2022
0B:12:00 CEST

549 319.

