Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Rýmařov vyhlásilo výběrové řízení na obsazení
služebního místa „Sociální pracovník“ v Oddělení hmotné nouze.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. červen 2019, případně dle dohody.
Místo výkonu práce Rýmařov.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.
Podmínkou je odborné zaměření vzdělání:
✓ vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oborech vzdělání
zaměřených
na
sociální
práci
a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci,
sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
✓ vysokoškolské vzdělání získaného studiem v bakalářském, magisterském nebo
doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální
pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,
akreditovaném podle zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále
jen „žádost“) podané ve lhůtě do 18. dubna 2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu:
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě, Zahradní 368/12, 701 60 Ostrava–Moravská
Ostrava, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše
uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým
podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu
podatelna.ot@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID
twrzpnd.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být
označena slovy: „Neotevírat“, a „Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2019/42718-78099808“.
Bližší informace a požadavky na žadatele naleznete na: http://portal.mpsv.cz/web/upcr-kariera
v sekci Moravskoslezský kraj.

