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

sociálny/a pracovník/čka

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Petržalka / a sem-tam aj celá Petržalka

Mesačný plat: od 1300 EUR / váš plat je dohadovaný vždy individuálne na základe kvalifikácie a skúseností, no
priemerný plat na pozícii vrátane kvartálnych odmien sa môže pohybovať až okolo sumy 1500 EUR

Termín nástupu: ihneď / dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok / hlavný pracovný pomer

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 viete profesionálne zvládnuť aj zložité sociálne situácie?
- Orientujete sa v rôznorodých možnostiach sociálnej pomoci?
- Máte skúsenosti s poskytovaním poradenstva ľuďom v zložitej sociálnej situácii?
- Zvládate pozrieť sa na sociálnu prácu systémovo a spolupracovať na koncepčných materiáloch?
- Radi by ste prispeli ku kvalitnejšiemu životu ohrozených komunít najväčšieho slovenského

sídliska, a teda aj lepšiemu životu celej Petržalky a všetkých jej obyvateľov?

činnosti, ktorými vás budeme u nás v Petržalke zamestnávať

- poskytovanie základného sociálneho poradenstva pri riešení problémov obyvateľov mestskej
časti

- poskytovanie podpory rodinám s deťmi v zložitej sociálnej situácii
- spolupráca s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny pri aktivačnej činnosti poberateľov dávok v

hmotnej núdzi (aj ako náhradný príjemca prídavku na dieťa)
- pomoc rodinám s deťmi pri hľadaní ekonomicky prijateľnejšej formy ubytovania, spolupráca so

školami, orgánmi štátnej správy, občianskymi združeniami a inštitúciami činnými v
sociálno-charitatívnej i zdravotníckej oblasti

- samostatné spracovanie materiálov koncepčného charakteru, analýz a návrhov z oblasti sociálnej
starostlivosti v mestskej časti

- spolupráca na príprave materiálov v sociálnej problematike pre komisie, radu a zastupiteľstvo
- vytváranie podmienok na prácu s komunitou, príprava podkladov pre vypracovanie komunitného

plánu, vyhodnocovanie komunitného plánu sociálnych služieb
- poskytovanie nenávratného finančného príspevku rodičom detí v súkromných materských

školách
- vykonávanie ďalších potrebných úloh v rámci denného chodu oddelenia sociálnych vecí

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

Vaším pôsobiskom bude mestská časť Bratislava-Petržalka, pričom pracovať budete hlavne v
budove miestneho úradu na Kutlíkovej 17. Spolu s kolegami z oddelenia sociálnych vecí budete
poskytovať základné sociálne poradenstvo obyvateľom, ktorí prídu na úrad, ale aj tým, o ktorých sa
dozviete z iných zdrojov. Budete tak napríklad oslovovať rodiny, pre ktoré bol náš úrad určený ako
osobitný príjemca prídavku na dieťa alebo rodiny, na ktoré vás upozorní niektorá z našich škôl.
Budete spracovávať žiadosti o jednorázové finančné výpomoci, dohodnite si osobné stretnutia
s rodinami, aby sa dojednali presné podmienky soc. výpomoci. Na konci pracovného dňa tak budete
môcť mať dobrý pocit, že svojou prácou naozaj prispievate k lepšiemu životu v našej Petržalke.



kvalifikačné a osobnostné predpoklady, ktoré zvýšia vaše šance

Náš nový kolega alebo kolegyňa by mal/a mať aspoň dvojročnú prax v oblasti sociálnej práce
a ovládať odborné postupy v rámci poskytovania sociálneho poradenstva. Výhodou je vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa so zameraním na sociálnu prácu. Oceníme tiež znalosť fungovania samosprávy,
odborné skúsenosti v oblasti rozpočtu obcí a miest. Excel, Word, Outlook, Internet by nemali robiť
problém vôbec. V neposlednom rade dodáme, že konštruktívny prístup k práci, otvorená
komunikácia, spolupráca, dôslednosť, či zodpovednosť nie sú u nás iba frázami.

k vašej novej práci pre Petržalku budete určite potrebovať

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním sociálna práca
- prax minimálne 6 mesiacov v sociálnej práci  v období posledných 3 rokov
- prax v poskytovaní základného sociálneho poradenstva minimálne 6 mesiacov
- znalosť fungovania samosprávy, odborné skúsenosti v oblasti rozpočtu obcí a miest sú vítané

výhody a benefity spojené s vašou novou prácou pre Petržalku

- 5 dní dovolenky navyše
- možnosť práce z domu podľa interných pravidiel
- mobilný telefón s neobmedzenými volaniami
- služobný notebook
- príspevok do 3. piliera dôchodkového sporenia (po 1. odpracovanom roku)
- možnosť využívania MultiSport karty
- práca v stabilnom prostredí verejnej správy
- potrebné školenia a kurzy
- samozrejme príspevok na stravovanie 
- a ďalšie benefity vyplývajúce z práce vo verejnej správe či kolektívnej zmluvy

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 27. marca 2023 (vrátane) cez portál Profesia alebo na e-mail praca@petrzalka.sk.
Vopred všetkým ĎAKUJEME za prejavený záujem, no do ďalšieho kola výberového konania budú
pozvaní len vybraní uchádzači. V prípade úspechu túto informáciu obdržíte najneskôr do 14 dní od
uvedeného termínu. Uchádzačov, ktorí neboli vybraní na osobný pohovor, nebudeme z kapacitných
dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za pochopenie a držíme palce.

kto to vlastne sme?

Mestská časť Bratislava-Petržalka je jednou z najväčších slovenských samospráv s viac ako
150-tisíc obyvateľmi. Naše kolegyne a kolegov z miestneho úradu, zberného dvora, trhoviska,
plavárne, odťahového parkoviska, kultúrnych zariadení, knižnice, sociálnej výdajne, klubovne
seniorov, škôlok a škôl spája zmysel pre službu obyvateľom a návštevníkom Petržalky, záujem o



okolie, v ktorom žijeme a v neposlednom rade aj pomoc a podpora všetkým, ktorí ich potrebujú. Ak
sa vám naše poslanie páči, radi vás medzi sebou privítame. Neváhajte sa prihlásiť do vami
preferovaného výberového konania, a pomôžte nám tak z Petržalky robiť lepšie miesto pre život nás
všetkých. ĎAKUJEME a tešíme sa na spoluprácu.

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 13. marca 2023


