odbor kancelář ředitele

Ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje vyhlašuje dle zákona č. 312/2002 Sb., o úředníc íc h
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, výběrové řízení na obsazení
systemizované pracovní pozice č. 5112:

ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC/KYNĚ
oddělení sociální práce
odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Libereckého kraje
Místo výkonu práce: v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje
Platové zařazení: 11. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Charakteristika vykonávané činnosti:
 výkon sociálně-právní ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, v platném znění
 zajištění metodické a kontrolní činnosti vůči orgánům sociálně-právní ochrany dětí
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (spolupráce na této činnosti i vůči osobám
pověřeným k výkonu SPOD) včetně zaměření na problematiku syndromu týraného,
zneužívaného a zanedbávaného dítěte a kuratelu dětí a mládeže
 vyřizování odvolání vůči rozhodnutím orgánů SPOD, zpracovávání podnětů
a přezkoumávání rozhodnutí ve věci mimořádných opravných prostředků
 projednávání přestupků dle § 59 a násl. zákona o SPOD, a to jak v prvním stupni, tak
i jako odvolací orgán
 vyřizování stížností na úseku sociálně-právní ochrany dětí
 spolupráce při vydávání a odnímání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
a při rozhodování o přiznání státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, o změně, zastavení a výplatě tohoto příspěvku
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR
trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České
republiky
 dosažení věku 18 let
 způsobilost k právním úkonům
 bezúhonnost
 ovládání českého jazyka
Kvalifikační předpoklady:
 vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo
doktorském studijním programu zaměřeném sociální práci, sociální politiku, sociální
pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku,
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akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (§ 110 odst. 4 písm. b zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)
Požadované znalosti a dovednosti:
 vysoké pracovní nasazení
 velmi dobré komunikační a organizační dovednosti
 schopnost týmové spolupráce
 výborná znalost práce s výpočetní technikou (Word, Excel, Outlook)
 samostatnost a flexibilita
 řidičský průkaz skupiny B výhodou
K přihlášení do výběrového řízení je nutné zaslat:
 písemnou přihlášku
 strukturovaný životopis
 osobní dotazník včetně fotografie
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 motivační dopis
Požadované tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách kraje:
https://kancelar-reditele.kraj- lbc.cz/page1402
Pracovní poměr: na dobu určitou, cca do prosince 2024
Předpokládaný termín nástupu: prosinec 2021 nebo po dohodě
Lhůta pro podání přihlášky: do 5. listopadu 2021
Způsob podání přihlášky:
poštou na adresu: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
nebo osobně na podatelnu krajského úřadu
Obálku a přihlášku označte textem:
Výběrové řízení na místo odborný zaměstnanec oddělení sociální práce SPOD č. 5112.
V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu
se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
V případě dotazů se obracejte na:
telefon 485 226 376 (Bc. Irena Dočekalová), 485 226 336 (Ing. Milan Servít)
e-mail irena.docekalova@kraj- lbc.cz nebo milan.servit@kraj- lbc.cz
Liberec 19. října 2021
Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu
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