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Městský obvod tlllariáns!łlé Hory a HuIváky oznámen í o Vyh lášen ĺ
Úřad městského obvodu Výběrovéh o ŕizeni

Tajemnice úřadu
vyhlašuje výběrové Íízęní ě. 02lŻ018 na obsazení pľacovního místa v rámci
Mariánské Hory a Hulvák;l

Druh práce
odbor vnitřnĺch

ľefeľent sociálních věcí, sc,ciální pracovník

odbor úřadu
sociálně právní ochľany dčltí

sňota dng:

Charakteristika práce Kalvaľová

zajišťování qýkonu státní spľávy na úseku sociálně právní ochrany dětí, vykonávání preventivní a poradenské
činnosti' spolupráce se soudy, zaŕízęními pro výkon ústavní a ochranné výchovy a ostatními institucęmi
při ochraně dětí a jejich qichově, výkon správního ŕízeni na úseku SPOD'

Místo výkonu pľáce
Uřad městského obvodu lVtariánské Hory a Hulváky, Přemyslovcri 63, ostľava _ Mariánské Hory

Předpoklady
Dle Ş 4 zâkona č).3lŻl2001z Sb', o úřednících územních samosprávných celků a o změně někteých zźlkonű,
ve znéni pozdějších předpisů.

PoŽadovaná kvaIifikace
Vysokoškolské vzdělání 'ĺ bakalářském studijním programu, nebo vyšší odborné, vzdělâni se zaměřením
na sociální oblast ($ l10 zrikona ě. l08/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znéní),

Jlné poŽadavky
o všeobecný přehled o ustanoveních zákonů:

- č,.1Ż812000 Sb., o obcích (obecní zÍízení), ve znění pozdějšíclr předpisů,
- č. 31ŻlŻ0O2 Sb., o úředrlících územních samosprávných celků a o změně někteqých zákoľlů' ve znění

pozdějších předpisů,
- č). 35911999 Sb', o sociálně-pľávní ochľaně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně zákonů

souvisejících,
- č,.89lŻ012 Sb., no'4ý oběanský zákoník (ěást druhá, ľodinné právo),
- č).50012004 Sb., o správním řízení (spľávniŕád), vę znění pozdějších předpisů,
- ě.292120]3 Sb., o zvláštních řizeních soudních,
- użivźni informačn:ích technologií'

. řidičský průkaz sk. B,

. praxe v oboľu a zkoušlĺa zvlŕrštní odborné způsobilosti výhodou.

Požadované dokl|ady
o pľofesní životopis se zilměřením na popis vykonávaných ěinností,
. výpis z ęvidence Rejstříku trestů ne staľší než 3 měsíce-oľiginál nebo ověřená kopie, cizi stźúni příslušník

obdobný doklad,
o ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdé|źní,
. osobní dotazník,

Předpokládané datum vzniku pracovního poměru
t6.02.2018
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Statutární město Ostrava
Městský obvod Maľiánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu

Přemyslovců 63' 709 36 ostrava
wwwmarianskehory.cz

oznámení o Vyhlášení
výběrového ŕizeni

Platové zařazenl
l0. platová třída dle zâkona ě. 26Ż12006 Sb.' zákoník práce, v platném znéní, v souladu s nařízením vlády
č,. 399ĺŻ017 Sb., kteým sę mění naŕízeni vlády ě' 2ŻŻl20I0 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách
a spľávě' ve znění pozdějších předpisů

Přihláška musí obsahovirt
o přesné oznaěęní ýběrového ţízení,
o jméno' příjmení a titul uchazeče'
o datum a místo naľozer'lí uclrazeče,
o státní příslušnost uchazeěe,
o místo trvalého pobytu uchazeěe,
o ěíslo občanského průkazu nębo ěíslo dokladu o povolení k pobýu' jde li o cizího státního občana,
o datum a podpis uchazęěe.

Přihláškou se ľozumí samĺJstatný doklad, nelze ji nahľadit údaji uvedenými vživotopise, osobním dotazníku'
apod'(e možno pouŹít .ľormulář dostupný ke staŽení na intęrnetoqých stránkách městského obvodu
www'marianskehory,cz v lsekci,,Volná místa").

Lhůta pro podání přih!ášky
26.01.Ż018 věetně, přihlášky doľuěené po tomto datu nebudou do ýběľovéhoYízęnizaŕazeny.

Mĺsto a způsob podánĺ:
poštou nebo osobním doruěením'napodatelnu Úřadu.městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
v zalepené obálce oznaěené 

', 
vYBERovE RIZENI č..02l20I8 ß - neofuira1 s uvedením adľesy uchazeěe

Adresa pľo podání přihlášky:
Statutární město ()stľava

Uřad městského obvodu lV[ariánské Hory a Hulváky
Přemyslovctl 63,'709 36 ostrava _ Mariánské Hory

Vyhlašovatel si vyhľazuje pľávo výběľové Íízenii bez uvedení důvodů kdykoliv vjeho průběhu zľušit nębo
nevybrat żâdného zájemce,, Poskytnuté doklady pľo výběrové řízęníje nutno si osobně vyzvednout do dęseti
dnů po ukoněení ţběrového tizeni' Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady skartovány.

V ostravě dne: l1.0l.20l8i

Bližší informace:
Mgr. Petra Štenclová, t.č,. 5gg4592Żg,
Pavla t'ě. 599 4 :;9208, brenkova@marianskehory.cz
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