
Referent sociálnej starostlivosti 

Mesto Pezinok 

Miesto práce 

Pezinok 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok 

Termín nástupu 

ASAP, dohodou, máj-jún 2022 

Mzdové podmienky (brutto) 

1100 € v závislosti od pracovných skúseností 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby (šetrenie v rodine, vypracovanie 

sociálneho posudku, posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 

- spracovanie žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa 

- poskytovanie  finančnej podpory neverejného poskytovateľa sociálnej služby  

- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

- poskytovanie základného sociálneho poradenstva  

 

Zamestnanecké výhody, benefity 

• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona 

• skrátený týždenný pracovný čas na 37,5 hod 

• výhody zamestnanca Mesta 

• príspevok na regeneráciu pracovnej sily 

• odmeny pri životných jubileách 

Informácie o výberovom konaní 

Požadované doklady: 

- štruktúrovaný životopis, spolu s čestným prehlásením o pravdivosti údajov (príloha č.1) 

- kópiu dokladu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní 

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

(príloha č.2) 

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti (príloha č.3) 

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK:  

žiadosti spolu s požadovanými naskenovanými dokladmi zasielajte prosím výhradne elektronickou 

poštou na adresu: kariera@msupezinok.sk do 15.5.2022 s uvedením hesla v predmete: „VK – 

Referent sociálnej starostlivosti“. 

 

 



Priebeh výberového konania: 

Výberové konanie bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru (pohovor). 

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky a pošlú 

požadované doklady. 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

vysokoškolské II. stupňa 

vysokoškolské III. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

sociálna práca 

Prax na pozícii/v oblasti 

sociálna práca alebo sociálna starostlivosť 

Počet rokov praxe 

2 

Ďalšie požiadavky na uchádzača 

- orientácia v problematike sociálnej starostlivosti 

- orientácia v problematike posudzovania odkázanosti na sociálne služby 

- orientácia v zákonoch:  

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, Zákon č. 417/2013 Z.z. 

o pomoci v hmotnej núdzi 

 

 

Inzerujúca spoločnosť 

Stručná charakteristika spoločnosti 

Mesto Pezinok je orgánom územnej samosprávy. 

Počet zamestnancov 

150-199 zamestnancov 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Referát ľudských zdrojov 

E-mail: poslať životopis 

https://www.profesia.sk/send_cv.php?offer_id=4001353&inc_stat=1

