
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 

Miesto práce 

Pezinok 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok 

Termín nástupu 

ASAP 

 

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny 

700,00 Eur 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

 sociálna rehabilitácia v zariadeniach sociálnych služieb, vypracovávanie programov 

sociálnej rehabilitácie, terapeutické a voľnočasové aktivity, individuálna a skupinová 

práca s klientmi 

 aktivizácia klientov, podpora samostatnosti, nazávislosti, sebestačnosti a posilňovanie 

návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných 

sociálnych aktivitách 

 organizovanie a plánovanie práce, motivovanie seniorov, komunikácia (jednanie 

s ľuďmi), empatia, ochota pomáhať a pracovať so seniormi, tímová práca 

 zabezpečuje inegráciu v kontexte širšej komunity 

 vedie odborné záznamy z procesu sociálnej rehabilitácie 

       

Zamestnanecké výhody, benefity 

- zázemie Zariadenia opatrovateľskej služby 

- príjemné pracovné prostredie a práca v profesionálnom kolektíve 

- teambuldingové aktivity 

- 5 dní dovolenky navyše 

- ďalšie benefity prezentované na osobnom stretnutí 

Informácie o výberovom konaní 

Ste dynamická/ý s organizačnými schopnosťami? Máte prax v požadovanej oblasti? Máte 

pozitívny vzťah k seniorom? Radi Vás prijmeme do nášho tímu. 

Zašlite nám svoju žiadosť s profesným životopisom a fotografiou. 

Pripojte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 

Z.z.o ochrane osobných údajov 



Budeme kontaktovať uchádzačov, ktorí v najväčšej miere spĺňajú naše kritériá. 

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 

15.03.2019 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

- Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou  

- Vyššie odborné vzdelanie  

- VŠ vzdelanie I. alebo II. st., v odbore sociálna práca 

Vzdelanie v odbore 

záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia,  

sociálna práca                                                                                                                                  

Požadovaná prax 

prax v predmetnej agende minimálne 3 roky 

Ostatné znalosti 

Microsoft Excel - základy 

Microsoft Word – pokročilý 

Microsoft Outlook - pokročilý 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 

- orientácia v problematike sociálnej rehabilitácie 

- nadanie a záujem o tvorivé a umelecké činnosti 

- skúsenosti práce so seniormi 

- absolvovaný akreditovaný kurz Inštruktor sociálnej rehabilitície výhodou 

 

Počet zamestnancov 

153 zamestnancov 

Adresa spoločnosti 

Mesto Pezinok 

Radničné nám. 7 

902 14 Pezinok 

https://www.pezinok.sk   

Kontakt 

Kontaktná osoba: Viera Zvolenská 

E-mail: podatelna@msupezinok.sk   

 

http://www.pezinok.sk/
mailto:podatelna@msupezinok.sk

