Zariadenie sociálnych služieb Egídius
Ťačevská 38, 085 01 Bardejov
tel.: 054/472 71 44, 472 23 13
email: riaditel@zssegidius-bj.vucpo.sk

Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Egídius v Bardejove, Ťačevská 38 v zmysle
zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu:
UPRATOVAČKA
Pracovné podmienky


Pracovný pomer na dobu určitú/neurčitú – plný pracovný úväzok



Pracovný čas: od 06:00 hod. do 14:00 hod



Práca na zmeny - jednozmenný pracovný režim

Požadovaná kvalifikácia


Požadovaná kvalifikácia v zmysle nariadenia vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa
ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme neustanovuje sa

Osobnostné predpoklady


Dôslednosť



Flexibilita



Samostatnosť



Zodpovednosť

Iné kritéria a požiadavky


Zdravotná spôsobilosť (potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 3 mesiace)
– len v prípade úspešného uchádzača

Forma odmeňovania


V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancovi pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – platová trieda 1

Ponúkané výhody


Stravovanie v zariadení



Príspevky na relax a oddych

Zoznam požadovaných dokladov


žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,



profesijný životopis,



doklady o vzdelaní,



potvrdenie o praxi,



súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo emailom do 12.4.2019 do 14.00 hod.
Adresa podania
Zariadenie sociálnych služieb Egídius
Ťačevská 38
085 01 Bardejov
email: riaditel@zssegidius-bj.vucpo.sk
O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne
najneskôr 7 dní pred začatím pracovného pohovoru.
Riaditeľ Zariadenia sociálnych služieb Egídius si vyhradzuje právo nezaradiť do
pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch



tel.: +421 911 434 521
e-mail: ekonom@zssegidius.sk

