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BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša 57/72
Pohorelá 976 69

Riaditeľka Domova sociálnych služieb
Pohorelská Maša 57/72
976 69 Pohorelá
v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP č. 23,974
01 Banská Bystrica
vyhlasuje
podľa ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov a v súlade
s Príkazom č. 005/2017/ODDSSZ
„Postup pri výberových konaniach na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov
v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom"
VÝBEROVÉ

KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície
vedúci/vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku,

manažér/manažérka kvality

v Domove sociálnych služieb, 1. mája č. 57/72, Pohorelská Maša, 976 69
Pohorelá.
Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné
podmienky:
Kvalifikačné predpoklady:
-
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, študijný odbor: najmä ekonomického
smeru.
Odborná prax:
-
prax v ekonomickej oblasti minimálne 2 roky,
- prax v riadiacej funkcii výhodou,
- prax vykonávaná v rozpočtovej organizácii výhodou
- prax v oblasti sociálnych služieb výhodou.
Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších

predpisov:

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť.
Ďalšie kritéria a požiadavky:
- osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
- manažérske zručnosti ( interpersonálne rozhodovanie, administratívne
zručnosti, vedieť pracovať samostatne aj v pracovnom tíme,
schopnosť tvorby projektov a participovať na ich realizácii...).
- odbornosť(znalosti z platnej legislatívy a skúsenosti z oblasti
ekonomickej, mzdovej, personálnej, verejného obstarávania,
manažérstva kvality a sociálnych služieb),
- znalosť cudzieho jazyka výhodou,
- aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými
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technológiami,
- návrh Plán rozvoja poskytovania sociálnych služieb na ekonomicko-prevádzkovom úseku
Domova sociálnych služieb, 1. mája č. 57/72, Pohorelská Maša, 976 69 Pohorelá.
Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú prihlášku
do výberového konania s nasledovnými prílohami ( originál alebo úradne
overená kópia):
- žiadosť o účasť na výberovom konaní,
- doklad o vysokoškolskom vzdelaní,
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- štruktúrovaný životopis,
- motivačný list,
- doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch,
- písomný materiál Plán rozvoja poskytovania sociálnych služieb na
- ekonomicko-prevádzkovom úseku,
- referencie od posledných zamestnávateľov, potvrdenie o praxi,
- súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely
výberového konania Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov(nie starší ako jeden mesiac).
Plán rozvoja sa predkladá v písomnej forme v rozsahu 3 strán
(odporúčaný rozsah 35-40 riadkov na stranu, riadkovanie 1,
veľkosť písma 11, typ písma Arial, medziznakové medzery-normálne).
Požadovaná štruktúra Plánu rozvoja po formálnej stránke:
a)úvod,
b)zameranie Plánu rozvoja,
c)analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy, prípadne
iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
d)ciele Plánu rozvoja,
e)realizácia Plánu rozvoje s návrhom nových a inovatívnych opatrení,
časového harmonogramu, zdrojov financovania vrátane vlastných
príjmov, prípadne náhradné riešenia,
f)očakávaný prínos,
g)záver.
Plán rozvoja po obsahovej stránke musí byť zrozumiteľný, vecný
a realizovateľný.
Prípadné informácie zo strany uchádzačov o Domove sociálnych služieb
Pohorelská Maša 57/72, 976 69 Pohorelá, poskytne záujemcom
Mgr. Janka Lilková – riaditeľka, číslo telefónu: 048 6196126, mobilné
číslo:0948988564 564.
Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:
- overenie odborných vedomostí formou písomného testu,
- osobný pohovor s cieľom obhajoby predloženého Plánu rozvoja,
overenie schopností a odborných znalostí uchádzačov.
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Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov- platová
trieda 8, platový stupeň podľa započítanej dĺžky praxe.
O dátume, mieste a čase výberového konania budú uchádzači spĺňajúci podmienky zaradenia do
výberového konania informovaní najneskôr 7 dní pred jeho začatím a to písomne na adresu
uchádzača.
O úspešnom uchádzačovi rozhodne výberová komisia, s výsledkom výberového konania písomne
oboznámi úspešného uchádzača a tiež neúspešných uchádzačov na jeho adrese do 10 dní po
ukončení výberového konania.
Písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými prílohami je potrebné zaslať najneskôr
do 31.08.2020(rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením:
VÝBEROVÉ KONANIE- vedúci/vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku,
manažér/manažérka kvality,
na adresu: Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša 57/72, 976 69 Pohorelá.
V Pohorelskej Maši, dňa 03.08.2020

Mgr. Janka Lilková
Riaditeľka DSS
Pohorelská Maša
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