
 

MESTO  PEZINOK 
 

 

obsadzuje voľné pracovné miesto 
 

 

Sociálny pracovník v zariadeniach sociálnych služieb  
 

požadované predpoklady: 

 VŠ vzdelanie II. st., v odbore sociálna práca 

 znalosť práce s PC – Word, Excel, Outlook   

 bezúhonnosť 

 prax a skúsenosti s klientom seniorského veku 

 organizačné schopnosti pre zabezpečovanie  a metodické usmerňovanie poskytovania 

sociálnych služieb, vrátane koordinovania, riadenia a kontroly zamestnancov 

poskytujúcich starostlivosť o seniorov 

 vykonáva sociálno-poradenskú činnosť, vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta 

a poradenské usmernenie 

 spracováva sociálnu agendu klientov, vykonáva administratívnu prácu pri vedení 

Individuálnych plánov, prehodnocuje individuálne plány a plán sociálnej rehabilitácie a 

riadi proces Individuálneho plánovania s programom sociálnej rehabilitácie, vypracúva 

plán zamedzenia vzniku rizikových situácii, prehodnocuje individuálny plán a plán 

sociálnej rehabilitácie s IT tímom 

 odborne vedie, koordinuje a zodpovedá za poskytovanie opatrovateľskej služby 

opatrovateľkami 

 komplexne spracováva žiadosti občana o OS a jeho opatrovateľkami 

 zodpovedá za spracovanie platieb za opatrovateľskú službu, koordinuje potrebné 

pokladničné operácie 

 zodpovedá za všetky administratívne práce OS – podklady pre štatistiky, IA – NP POS, 

výkazy 

 vyhotovuje zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a dodatky k zmluve o poskytovaní 

sociálnej služby, zmluvy o platení časti úhrady a dodatky k zmluvám o platení časti 

úhrady 

 

vítané predpoklady: 

 prax min. 3 roky v zariadení sociálnych služieb  

 

Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky (033/6901300) PhDr. Milada 

Hegyiová – vedúca oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti, alebo Mgr. Alena 

Černáková – vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby, Komenského 23, Pezinok (033/ 

6901970) 

 

Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní zasielajte poštou 

najneskôr do  28.02.2018 na adresu:  

 

Mestský úrad 

Radničné nám. 7 

902 01  Pezinok 

 



prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou 

na adresu : msu@msupezinok.sk 

 

 

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vybraným uchádzačom, ktorí 

budú pozvaní na ústny pohovor. 

 

 

Mgr. Miroslav Šebesta 

Prednosta MsÚ v Pezinku 

v.r. 
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