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Č. z.:  36687/2017/PaM-JSl                                                                            V Malackách 27. septembra 2017 
 
 
Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade Malacky.   
 
  
Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent klientskeho centra – sociálna pomoc 
Rámcová náplň práce: zabezpečuje a plní úlohy v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách na úrovni samosprávy, poskytuje základné sociálne poradenstvo, vykonáva 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, prešetruje sociálne a majetkové pomery 
fyzických osôb v rámci súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní, so súdmi, exekútorskými 
úradmi a pod., spolupracuje s orgánmi verejnej správy, štátnymi inštitúciami a organizáciami, 
neziskovými organizáciami, poskytovateľmi sociálnych služieb a pod., pripravuje a zúčastňuje sa 
na tvorbe všeobecne záväzných nariadení mesta v danej oblasti 
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok  
s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú 
Miesto výkonu práce: Malacky 
Termín nástupu: ihneď alebo dohodou 
 
Kvalifikačné predpoklady  

• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa so zameraním na sociálnu prácu  
 
Iné kritériá a požiadavky 

• profesijná prax v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb výhodou 
• občianska bezúhonosť 
• znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy – zákon o sociálnych službách, o obecnom 

zriadení, o pomoci v hmotnej núdzi, o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele   
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET) 
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť 
                 
Zoznam požadovaných dokladov 

• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu 
• štruktúrovaný životopis 
• kópia dokladu o vzdelaní  
 
Dátum a miesto podania žiadosti: 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 17. októbra 2017 do 15.30 h na 
adresu: Mesto Malacky,  Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto 
termíne nebudú zaradené do výberu uchádzačov. 
 
 
 
                                                                                                   JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                                                                                                              primátor mesta  
 


