Obec Prenčov, Prenčov č. 300, 969 73 IČO 00320943
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
v zaradení Senior Park Prenčov
Názov funkcie: opatrovateľka/opatrovateľ - dve voľné pracovné miesta
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok 1,0
Termín nástupu: 1.6.2022 alebo dohodou
Kvalifikačné predpoklady v zmysle § 84 odsek 8 zákona č. 448/2008 Z.z.:
úplné stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
alebo
akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu najmenej 220 hodín.
Vodičský preukaz skupiny B – výhodou
Iné kritériá a požiadavky:
bezúhonnosť,
zdravotná a odborná spôsobilosť na výkon povolania,
kultivovaný slovný prejav, príjemné vystupovanie, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, fyzická zdatnosť,
trpezlivosť, empatia.
Charakteristika pracovného miesta:
Zabezpečenie opatrovateľskej služby klientov:
poskytovanie opatrovateľskej služby (ďalej len „OS“) v zariadení Senior Park Prenčov,

1. Práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov prijímateľa sociálnej služby.
Vykonávanie opatrovateľských úkonov pre mobilných a imobilných prijímateľov sociálnej služby (ako sú pomoc pri
stravovaní, osobnej hygiene, kúpaní, obliekaní, pri denných aktivitách a ostatné v zmysle zákona o sociálnych
službách) Náležitý dohľad a komunikácia s prijímateľom sociálnej služby. Sprievod prijímateľa sociálnej služby do
zdravotného zariadenia vedenie osobného motorového vozidla
2. práca v dvojsmennej prevádzke 1. smena od 7:00 do 19:00 hod 2. smena od 19:00 do 7:00 hod /práca v noci/
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme –
825,- €/ hrubá mzda + príplatky za nočné, sviatky, sobota, nedele, možnosť udelenia odmeny na základe výsledkov
práce a plnenia úloh.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Štruktúrovaný životopis
3. Osvedčenie o absolvovaní kurzu opatrovania, v prípade, že je to relevantné.
Výberové konanie sa uskutoční v prípade potreby formou osobného pohovoru.
Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky výberového konania písomne
oznámený prostredníctvom pozvánky.
Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania
najneskôr 15. 5. 2022, a to:
- poštou, pričom rozhodujúci je dátum uvedený na pečiatke poštového úradu, alebo
- osobne do podateľne Obecného úradu v Prenčove, alebo
- elektronickou poštou na adresu prencov@prencov.sk
Obálku s dokladmi (v prípade doručenia poštou alebo osobného doručenia) je potrebné označiť heslom: „Výberové
konanie – opatrovateľka“
Adresa doručenia: Obecný úrad 96973 Prenčov č. 300
Kontakt pre poskytnutie informácií: Lýdia Leleková Telefón: 0911482205 e-mail: lelekova.ocu@prencov.sk

