
Sociálny terapeut 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Pezinok 

Miesto práce 

Hrnčiarska 37, 90201 Pezinok 

Druh pracovného pomeru 

plný úväzok 

Termín nástupu 

01.11.2020  

Mzdové podmienky  

v závislosti od dĺžky započítanej praxe v zmysle ustanovenia zákona o odmeňovaní 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Informácie o výberovom konaní 

V prípade záujmu, pošlite Váš životopis a motivačný list mailom na adresu:  

zuzana.fischerova@dsspezinok.sk. 

 

Osobné údaje uchádzača uvedené v životopise budú spracované a uchované spoločnosťou DSS a 

ZPS Pezinok v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. Osobné údaje budú spracované výlučne za účelom výberu vhodného kandidáta na 

inzerovanú pozíciu. Po ukončení výberového procesu, maximálne však po dobe 6 mesiacov od 

poskytnutia osobných údajov, budú tieto v súlade s uvedeným zákonom zlikvidované. 

 

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavili záujem pracovať v našom zariadení. Kontaktovať 

budeme len uchádzačov, ktorí splnili uvedené predpoklady. Ďakujeme za pochopenie. 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:  01.11.2020  

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti 

- aktivizácia prijímateľov podľa individuálnych schopnosti; 

- vytváranie podmienok pre realizáciu záujmovej činnosti (knižnica, čítanie, spoločenské hry, 

ručné práce); 

- zapojenie sa do pracovného procesu v rámci prevádzky zariadenia a sezónnych prác v 

domove; 

- podieľanie sa na vypracovávaní individuálnych plánov; 

- pomoc k rehabilitácii narušených funkcií, pomoc klientom k samostatnosti; 

- navrhovanie aktivity a podujatí pre klientov a podieľanie sa na ich realizácii; 



- účasť na vytváraní príjemného prostredia pre klientov zariadenia (izby, chodby - nástenky, 

výzdoba počas sviatkov); 

Požiadavky na zamestnanca 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním 

vysokoškolské I. stupňa 

Vzdelanie v odbore 

sociálna práca, sociálna pedagogika, andragogika, sociálna a humanitárna práca, charitatívno-

misijná činnosť 

Osobnostné predpoklady a zručnosti 
bezúhonnosť, mlčanlivosť, dôveryhodnosť, úcta, slušnosť, ochota občas robiť nadčasy a hlavne 

cit k starším ľuďom, schopnosť empatie, trpezlivosti a láskavého prejavu  

Adresa spoločnosti 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov  

Hrnčiarska 37  

90201 Pezinok 

http://www.dsspezinok.sk 

Kontakt 

Kontaktná osoba: Zuzana Fischerová 

E-mail: zuzana.fischerova@dsspezinok.sk 

 

http://www.dsspezinok.sk/
mailto:zuzana.fischerova@dsspezinok.sk

