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VEREJNA VYZVA
k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

Město VarnsdotŤ, zastoupené ta1emníkem Městského úřadu Varnsdoď, vyhIašuje veřejnou
výzvu na obsazení pracovního místa:

Pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictví
(dvě pracovní pozice)

Požadavky na uchazeče:
'1. Splnění předpokIadů podle § 4 zákona č. 31212002 Sb,, o úřednících samosprávných

celků a o změně někten!,ch zákonů (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je
státním občanem Českě repubtiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním
občanem a má v ČR trvatý pobyt, dosáhla věku 18 let; je způsobilá k právním úkonům,
je bezúhonná, ovládá jednací jazyk)-
Znalost práce na PC (MS Word, Excel, lnternet, Outlook, Powerpoint),
požadované vzděiání:
A) vyšší odborné vzdělání získané abso|vováním vzdělávacího programu

akreditovaného podIe zvláštního právního předpisu (zákon č. 56í/2004 Sb,)
v oborech vzdělání zaměřených na sociá|ní práci a sociální pedagogiku, sociá|ní
pedagogiku, sociální a humanitární práct, sociální práci, sociálně právní činnost,
charitní a sociální činnost nebo

B) vysokoškolské vzdělání získané studiem v baka|ářském, magisterském anebo
doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku,
sociální pedagogiku, sociáIní péói, sociální patologii, právo nebo speciální
pedagogiku, akreditovaném pod|e zvláštního právního předpisu (zákon č.111l1998
Sb, o vysokých ško|ách) nebo

C) absolvování akreditovaných vzděIávacích kurzů v oblastech uvedených
v písmenech A) a B) v ce|kovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu
povo|ání sociálního pracovníka vtrvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného
vysokoškolského vzdě|ání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu B) nebo

D) absolvování akreditovaných vzdělávacích kuzů v oblastech uvedených
v písmenech A) a B) v ce|kovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu
povo|ání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního
vzdě|ání s maturttní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeném nejpozděli
3'l . prosince 1998.

4. Řidičský průkaz skupiny B (podmínkou je aktivní řidič)

K přihlášce se připojí tyto doklady:
. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných

znalostech a dovednostech,
. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních

přís|ušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový dok|ad domovský stát nevydává, do|oží se bezúhonnost
óestným proh|ášením,

. ověřená kopie dok|adu o nejvyšším dosaženém vzdě|ání.

Platové podmínky: 10. třída podle nařízení v|ády č. 564/2006 Sb,, v platném znění,

Předpokládaný nástup: 0,1,09.2014, pracovní smlouva na dobu neurčitou.

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 08.08.20'14



Adresa pro podání přihlášky:
Městský úřad Varnsdorf
k rukám tajemníka lng, Lubomíra Samuhela
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdoď

nebo osobně na podatelnu MěÚ Varnsdoď
obálku je nutno výrazně oznaěit: ,,NEoTVÍRAT - výběrové řízení pracovník osPoD-
osvz,

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce,
b) datum a místo narozenízájemce,
c) státní příslušnost zájemce,
d) místo trvalého pobytu zájemce,
e) číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího

státního občana),
í) datum a podpis zájemce.

Při nesplnění požadovaného vzdělání bude přihláška bez dalšího vyřazena!

lng. Lubomír Samuhel v.r,
tajemník MěÚ

Varnsdorf, 21 .07 .2014

Yyťělcnodru, 21 0i.'l|1_i
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