29. ledna 2016
Ve smyslu § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuji výběrové řízení na
obsazení tohoto pracovního místa:

Zaměstnanec oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb
Druh práce:

Zaměstnanec oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb

Vykonávaná činnost:









usměrňuje a koordinuje postupy tvorby střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb;
koordinuje činnosti souvisejících s financování poskytovatelů sociálních
služeb;
zajišťuje činnosti související s poskytováním finanční podpory
poskytovatelům sociálních služeb z rozpočtu kraje;
podílí se na sledování a vyhodnocování ukazatelů efektivnosti v oblasti
sociálních služeb;
zpracovává dílčí podklady a výstupy pro střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb kraje;
spolupracuje na přípravě a realizaci projektů kraje v oblasti sociální
politiky;
podílí se na správě a rozvoji aplikace KISSOS (aplikace k plánování,
vyhodnocování a financování sociálních služeb).

Pracovní poměr:

Na dobu neurčitou

Platová třída:

11

Místo výkonu práce:

Pracoviště Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně

Požadavky pro vznik
pracovního poměru:

Podmínkou:










VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu;
analyticko-koncepční myšlení;
orientace v legislativě související s oblastí sociálních služeb;
orientace v ekonomických a účetních pojmech;
zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení;
samostatnost, flexibilita, loajalita;
komunikační a organizační schopnosti;
výborná znalost práce na PC (MS Office);
ŘP sk. B aktivní.

Výhodou:


Předpoklady stanovené pro
vznik pracovního poměru
úředníka:

vzdělání s ekonomickým nebo sociálním zaměřením;
zkušenosti s komunitním/krajským plánováním.

Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení a titul,


datum a místo narození,



státní příslušnost,



místo trvalého pobytu (vč. čísla telefonu),



číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,



datum a podpis.

Písemné přihlášky doplněné:
 životopisem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,


originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,



ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

doručte nejpozději 15. února 2016 do 12:00 hodin na adresu:
Krajský úřad Zlínského kraje
oddělení personálních věcí a vzdělávání
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
Ing. Vladimír Kutý, v. r.
ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje
Vyvěšeno: 29. 1. 2016
Sejmuto:

