M I N I S TE R S TV O

P RÁ C E A S O CI Á L NÍ CH V Ě C Í

vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pozice:

rada/ministerský rada v oddělení inspekce sociálních služeb Morava
a Slezsko (SM 244 006)
VŘ 80/2018
Požadavky:
 státní občanství České republiky nebo jiné státní občanství s trvalým pobytem v České republice
 dosažení věku 18 let
 ukončené vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu
 znalost sociálních služeb a sociální práce
 trestní bezúhonnost (dokládá se výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce)
 plná svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)
Výhodou:
 znalost státní správy
 znalost sociálních služeb a sociální práce
Hlavní náplň činnosti:


vykonává inspekci poskytování sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, u poskytovatelů sociálních služeb



podílí se na tvorbě cílů a priorit pro inspekční činnosti na dané období



podílí se na vytvoření dlouhodobého plánu inspekcí a za vytvoření plánu inspekcí na období příslušného
kalendářního roku



zajišťuje personální obsazení plánovaných inspekcí, jejich organizaci a realizaci



spolupracuje s dalšími inspektory v rámci oddělení sociálních služeb i v rámci inspekčního týmu, spolupracuje
s odborníky přizvanými do inspekčních týmů



spolupracuje s agendou registru sociálních služeb na krajských úřadech



zpracovává pro příslušný odbor půlroční vyhodnocení plánu inspekcí a analýzu provedených inspekcí



podle § 98, odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, požaduje, aby
kontrolované osoby podaly ve stanovené lhůtě písemnou zprávu o odstranění zjištěných nedostatků



vykonává administrativní a organizační činnosti spojené s inspekcí kvality včetně pořízení protokolu o inspekci



vykonává správní činnosti v rámci agendy inspekce poskytování sociálních služeb

Nabízíme:
 nástup dle dohody
 pracovní poměr na dobu určitou na služebním místě – zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost
 plný pracovní úvazek
 platové podmínky dle Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů (11. platová třída)
 místo výkonu práce Zlín
 zaměstnanecké benefity (pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, sick-days, poukázky na stravování, ucelený
systém vzdělávání zaměstnanců, možnost využití dětské skupiny)
 systém motivace zaměstnanců včetně fondu kulturních a sociálních potřeb

Požadavky na obsah přihlášky:
 motivační dopis doplněný strukturovaným profesním životopisem
 čestné prohlášení o svéprávnosti
 čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 kopie výpisu z trestního rejstříku

Přihlášku doručte (osobně na podatelnu, elektronicky nebo poštou) do 14. prosince 2018 (včetně) na adresu:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
personální oddělení
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
(posta@mpsv.cz)
Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti
ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musí být před konáním pohovoru
předložen k nahlédnutí originál.

