OBEC RABČA
Obec Rabča zastúpená starostom obce Ing. Júliusom Pitákom, so sídlom Hlavná 426, 029 44 Rabča

vyhlasuje
podľa § 6 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisom výberové konanie na miesto:

OPATROVATEĽ / OPATROVATEĽKA DETÍ
V DETSKÝCH JASLIACH OBCE RABČA
Miesto práce: Rabča
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 15.03.2022
Mzdové podmienky:
- v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. v platnom znení, a tiež v závislosti od dĺžky praxe a skúseností.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
- opatera detí a výchova detí v detských jasliach,
- práca v jasliach s deťmi od 1 do 3 rokov,
- socializácia detí,
- pohybové aktivity a tvorivé dielne,
- spolupráca s rodičmi detí,
- dbanie o čistotu detí, ich správny vývoj a rozvoj, dbať na rozvoj reči,
- hygiena detí,
- administratíva (spracovanie prihlášok / odhlášok, pokladňa, zabezpečovanie základných potrieb pre
chod detských jaslí, písanie denného záznamu o každom dieťati a pod.),
Ide o aktívnu prácu 8 hodín denne vo všetky pracovné dni v roku. Prevádzka je otvorená od 6:30 16:30 hod. a smeny si rozdeľujú 2-3 vychovávateľky medzi sebou.
Zamestnanecké výhody, benefity:
- odmeny v priebehu roka podľa výkonu práce, doplnkové dôchodkové poistenie, odborné školenia,
- možnosť vlastného rozvoja a sebarealizácie,
Požiadavky na zamestnanca:
Vzdelanie:
- stredoškolské s maturitou
- vysokoškolské 1. stupňa
- vysokoškolské 2. stupňa
- úplne stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť
starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2018 Z.z. alebo úplné
stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovaný akreditovaný kurz
opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín.
Ostatné znalosti:
Základná znalosť Microsoft Office Word, Outlook Expres.
Veľmi dobrý vzťah k deťom od 1 do 3 rokov veku dieťaťa.
Spoľahlivosť, flexibilita, tvorivosť – kreativita, tímová práca a pod.
Vodičský preukaz typu B – výhodou.

OBEC RABČA
Informácie o výberovom konaní:
Životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania je možné zaslať do 02.02.2022.
Kontaktovať budeme iba uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor. Pri osobnom pohovore
je potrebné komisii preukázať register trestov nie starší, ako 3 mesiace. Dokumenty neúspešných
kandidátov obsahujúce osobné údaje budú po skončení výberového konania skartované v zmysle
zákona o ochrane osobných údajov.
Adresa:
Obecný úrad v Rabči
Hlavná 426
029 44 Rabča

Kontakt:
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Kekeliak,
prednosta OcÚ v Rabči
tel.: +421914296822
e-mail: prednosta@rabca.sk

