
Mestská časť Bratislava-Petržalka
prijme do hlavného pracovného pomeru nového kolegu alebo kolegyňu na pozíciu

opatrovateľ/ka

Miesto výkonu práce: Stredisko sociálnych služieb Petržalka
Mesačný plat: od 1000 EUR /  plat sa odvíja podľa zákona 553/2003 Zákon o odmeňovaní niektorých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov + príplatky za
prácu počas soboty, nedele, noci a sviatku

Termín nástupu: ihneď / dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer, skrátený úväzok na 35 hodín týždenne

s vašou vysnívanou prácou so super kolegami v Petržalke budete spokojný/á, ak na čo najviac z
otázok nižšie odpoviete ÁNO

- Radi pracujete s ľuďmi a zvládnete starostlivosť aj o chorých, bezvládnych a ležiacich klientov?
- Pomôžete našim petržalským starkým sa obliecť/vyzliecť?
- Dokážete bez problémov napomáhať pri uspokojovaní ich základných životných potrieb?
- Radi by ste prispeli ku kultúrnejšiemu a teda lepšiemu životu v našej Petržalke?

činnosti, ktorými vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať

- Poskytovanie opatrovateľskej služby fyzickej osobe v zariadení opatrovateľskej služby podľa zákona
č. 448/2008 Z.z.
o  hygiena,
o  stravovanie a dodržiavanie pitného režimu,
o  vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva,
o  obliekanie, vyzliekanie,
o  mobilita, motorika,
o  dodržiavanie liečebného režimu

- Opatrovateľská starostlivosť o mobilných a imobilných klientov zariadenia

váš bežný pracovný deň u nás v Petržalke si môžete predstaviť aj takto

Vaším pôsobiskom bude najmä Stredisko sociálnych služieb Petržalka na Vavilovovej 18. Spolu s kolegami
budete našim petržalským seniorom spríjemňovať ich jeseň života. Budete spolupracovať na priebežnom
získavaní údajov o klientovi v rámci Adaptačného procesu a Autobiografického portrétu klienta a na tomto
základe budete pomáhať vytvárať pre klienta čo najideálnejší Plán programu a aktivít, stanovovať Individuálny
plán klienta s programom sociálnej rehabilitácie, ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti a ste
nápomocný/á pri realizácii stanovených cieľov klienta.

kvalifikačné a osobnostné predpoklady, ktoré zvýšia vaše šance

Náš nový kolega alebo kolegyňa by mal/a mať ukončené minimálne nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore
opatrovanie, sanitár alebo absolvovaný opatrovateľský kurz. K svojej práci bude nevyhnutne potrebovať
pozitívny vzťah k seniorom, ochotu pomáhať či empatiu. V neposlednom rade dodáme, že konštruktívny
prístup k práci, otvorená komunikácia, spolupráca, dôslednosť, či zodpovednosť nie sú u nás na iba frázami.

k vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať

- nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti (opatrovanie, sanitár) alebo

- akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín.

výhody a benefity spojené s vašou novou prácou pre Petržalku



- 5 dní dovolenky navyše
- príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia
- štvrťročné preplatenie pomernej časti nákladov na MHD
- náborový príspevok vo výške 700€
- preplatenie nadčasových hodín
- pravidelné polročné odmeny maximálne do výšky funkčného platu
- stabilná práca v prívetivom kolektíve 
- samozrejme príspevok na stravovanie 
- a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe či interného predpisu

ak vás táto ponuka zaujala, nezabudnite nám poslať

- štruktúrovaný profesijný životopis (povinné)

- certifikáty o relevantných kurzoch a školeniach

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (povinné)

informácie o výberovom konaní

Vašu žiadosť o prácu pre Petržalku spolu s uvedenými dokumentmi môžete posielať minimálne do
06.03.2023 (vrátane) ) cez portál Profesia alebo na e-mail personalne@ssspetrzalka.sk. Vopred ĎAKUJEME za
prejavený záujem, no do ďalšieho kola výberovému konania budú pozvaní len vybraní uchádzači. V prípade
úspechu túto informáciu dostanete najneskôr do 14 dní od uvedeného termínu. Uchádzačov, ktorí neboli
vybraní na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Držíme palce.

kto to vlastne sme?

Mestská časť Bratislava - Petržalka je jednou z najväčších slovenských samospráv s viac ako 120-tisíc
obyvateľmi. Naše kolegyne a kolegov, či už z miestneho úradu, správy verejných priestranstiev, zberného
dvora, trhoviska, sociálnej výdajne, plavárne, knižnice, kultúrnych zariadení, škôlok a škôl, spája záujem o svoje
okolie, obyvateľov a návštevníkom Petržalky, ako aj chuť pomáhať a podporovať tých, ktorí to potrebujú. Ak sa
vám naše poslanie páči, radi vás medzi sebou privítame. Neváhajte sa prihlásiť do výberového konania a
pomôžte nám tak z Petržalky robiť lepšie miesto pre život nás všetkých. ĎAKUJEME a tešíme sa na
spoluprácu.

Stredisko  poskytuje sociálne služby v súlade Zákona. č. 448/2008 o sociálnych službách a Všeobecne
záväzným nariadením  mestskej časti Bratislava – Petržalka o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Stredisku sociálnych
služieb Petržalka. Je registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie vyšší územný celok.

spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na
vykonanie úkonov pred uzatvorením pracovnej zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté iba členom
výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Osobné údaje získané na účel
výberového konania budú uchovávané počas jeho trvania a po tejto dobe budú zlikvidované, alebo v prípade
uzavretia pracovnej či inej zmluvy využité na tieto účely. Neuskutoční sa pritom ich prenos do tretích krajín.
Viac informácií ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na www.petrzalka.sk/ochrana-osobnych-udajov.
Kontakt: zodpovednaosoba@somi.sk.

V Bratislave 20. Februára 2023


