
Město Sobotka
Tajemník MěÚ Sobotka v souladu s ust.  § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE
MěÚ Sobotka, Boleslavská 440

Druh práce – výňatek pracovní náplně: 
- řešení sociálně-právních a sociálně-zdravotních problémů klientů aplikací odborných

metod sociální práce
- metodická a koncepční činnost v oblasti sociální práce
- plánování rozvoje sociálních služeb

Pracovní úvazek: 1/10, tj. 4 hodiny týdně

Předpoklady: Splnění předpokladů dle § 4 zákona č.312/2002 Sb., (státní občanství ČR nebo
cizinec  s  trvalým  pobytem  v  ČR,  nad  18  let  věku,  způsobilost  k  právním  úkonům,
bezúhonnost,  znalost  jednacího  jazyka),  podmínkou  odborná  způsobilost  podle  ust.§  110
odst.     4 zák.č.  108/2006 Sb.,  o sociálních službách,  znalost  práce na PC, komunikativnost,  
vstřícný přístup k občanům, výhodou praxe v oboru a ve veřejné správě, osvědčení zvláštní
odborné způsobilosti, ŘP sk.B. Předpokládaný nástup do pracovního poměru od 01.04.2021
nebo dle dohody.                

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče;
b) datum a místo narození uchazeče;
c) státní příslušnost uchazeče;
d) místo trvalého pobytu uchazeče;
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,  jde-li o cizince;
f) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
a)  životopis,  ve  kterém  se  uvedou  údaje  o  dosavadních  zaměstnáních  a  o  odborných

znalostech a dovednostech týkajících se sociální práce a veřejné správy;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též

obdobný  doklad  osvědčující  bezúhonnost  vydaný  domovským  státem;  pokud  takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením;

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, v platném znění a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu
prací ve veřejných službách a správě, platová třída 9.

Termín podání přihlášek: 15.02.2021 do 16 hodin

Výběrová komise může pozvat k jednání uchazeče, kteří předložili úplné přihlášky, včetně
příloh, bude-li to nutné k posouzení, zda uchazeči splňují stanovené požadavky. Z uvedeného
důvodu je vhodné uvést v přihlášce telefonní spojení a e-mail.

Bližší informace podá Ing. Jaroslav Šourek, tajemník MěÚ Sobotka, tel. 493 544 390

Přihlášky doručte  na  podatelnu  MěÚ  Sobotka  nebo  zašlete  na  adresu: MěÚ  Sobotka,
Boleslavská 440, PSČ 507 43

V Sobotce 14.01.2021
         Ing. Jaroslav Šourek
       tajemník MěÚ Sobotka


