Výběrové řízení na vedoucí Domu s pečovatelskou službou
Radvánovice
Obec Karlovice, Karlovice 12, 511 01 Karlovice, telefon 604 787 141, 481 389 580
mail obec@karlovice-sedmihorkv.cz zastoupená starostou Mgr. Ondřejem Havrdou vypisuje
výběrové řízení na pozici „vedoucí Domu s pečovatelskou službou v Radvánovicích“.

1. Náplň pracovní činnost - vedoucí Domu s pečovatelskou
službou
vede účetnictví DPS a lx měsíčně předává vyúčtování provozu DPS (vlastní provoz,
provoz osobního automobilu, nájmy atd.) na OÚ Karlovice k dalšímu účetnímu
zpracování, eviduje docházku zaměstnanců a lx měsíčně předává podklady pro mzdové
vyúčtování OÚ Karlovice
zajišťuje evidenci a výběr nájemného a ostatních poplatků za placené služby od
obyvatel DPS (nájemné, vyúčtování spotřeby tepla a teplé vody, obědy, úklid, praní
prádla apod.)
zajišťuje agendu spojenou s příjmem, přemísťování, odstěhováním a úmrtím obyvatel
domu č.p. 100 a 107
pomáhá v práci pečovatelkám - v případě potřeby zastupuje pečovatelku
zajišťuje kulturní a společenský život obyvatel DPS
ve spolupráci s obecním úřadem zajišťuje a organizuje údržbu, opravy a úklid areálu
DPS včetně okolí

-

vykonává další práce související s provozem DPS uložené vedením obce
spolupracuje a uzavírá smlouvu s organizací dodávající obědy do DPS
spolupracuje se starostou obce, vedením obce a účetní obecního úřadu
plně zajišťuje a zodpovídá za provoz DPS
má hmotnou odpovědnost za finanční prostředky související s provozem DPS dále za
materiál, vybavení a zařízení DPS
odpovídá za dodržování domovního řádu DPS, bezpečnostních a požárních předpisů

2. Místo výkonu práce
Dům s pečovatelskou Radvánovice č.p. 100 a 107.

3. Platové zařazení
Platová třída 4, výše platu dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a příplatek za vedení.

4. Pracovní doba
Pondělí - Pátek od 07:00 - 15:00 hod.
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5. Uzavření pracovní dohody
Pracovní dohoda se sjednává od 1.12.2015 na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební
dobou.

6. Předpoklady pro výkon činnosti:
-

-

ukončené středoškolské vzdělání (sociálního, zdravotnického, ekonomického
zaměření)
kvalifikace pro pracovníka v sociálních službách (vzdělání zaměřené na sociální práci,
speciální pedagogiku, případně rekvalifikační kurz opravňující k výkonu pracovníka
v sociálních službách
organizační schopnost
schopnost práce se seniory
občanská a morální bezúhonnost
komunikační schopnosti
základní znalost práce na PC ( Word, Exel, Outlook ...)
zdravotní způsobilost - vlastnit nebo do uzavření smlouvy získat zdravotní průkaz
základní znalost účetnictví
řidičské oprávnění - vlastnit nebo do uzavření smlouvy získat řidičský průkaz skupiny B
znalost problematiky poskytování sociálních služeb
znalost zákona č. 108/2006 Sb.,
pracovní místo není vhodné pro uchazeče se zdravotním omezením (nároky během
zastupování)

7. Hodnocení uchazečů
Hodnocení provede komise nominovaná zřizovatelem. Základním kritériem pro přijetí
je splnění předpokladů pro výkon činnosti. Dále pak bude brán zřetel na praxi v oboru,
v la s tn í k o n c e p c i ro z v o je a v e d e n í D P S , trv a lé b y d liště v o b c i K a rlo v ic e . R o z h o d n u tí o

výběru obdrží všichni uchazeči v písemné podobě.

8. Obsahová stránka přihlášky
dotazník uchazeče
strukturovaný životopis
krátký motivační dopis s vlastní koncepcí rozvoje a vedení DPS
čestné prohlášení o bezúhonnosti, v případě výběru uchazeč doloží výpis z rejstříku
trestů ne starší 3 měsíců
čestné prohlášení o splnění požadavku na řidičské oprávnění skupiny B
kopie dokladu o dosaženém vzdělání
kopie dokladu o případné rekvalifikaci, kurzech
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9. Místo a způsob podání přihlášky
Obecní úřad Karlovice, Karlovice 12, 511 01 Turnov (osobně nebo poštou). Osobně
mohou být přihlášky doručeny v úřední dny PO, ST od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 17:00 hod, nejpozději do 13:00 hod. dne 30.10.2015. V případě doručení
poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.
Obálka s přihláškou musí být zalepená a označená nápisem „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEDOUCÍ DPS".

10. Ostatní ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat ani jednoho z uchazečů a zrušit celé
výběrové řízení, bez udání důvodů, kdykoliv v jeho průběhu.

V Karlovicích 8.10.2015

OBECNI ÚŘAD
KARLOVICE
511 01 TURNOV

