
Pracovná pozícia: SOCIÁLNY PRACOVNÍK 

Miesto výkonu práce: Samova 4, Nitra 
Druh pracovného pomeru: trvalý 
Termín nástupu: ihneď, alebo podľa dohody 

Finančné ohodnotenie: 1.300 eur brutto (v závislosti od dĺžky praxe s možnosťou navýšenia 
osobného príplatku) 

Rámcová náplň práce 
- Základné sociálne poradenstvo 
- Informačný systém sociálnych služieb  
- Práca v programe Cygnus, OneDrive, komunikácia Teams 
- Administratívna pomoc a poradenstvo pre záujemcov o poskytovanie sociálnej služby 

- rehabilitačné stredisko v procese žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  
- Spisová agenda prijímateľov sociálnej služby - rehabilitačné stredisko a agenda 

priebehu poskytovania sociálnej služby (prítomnosťúneprítomnosť, výkazy, 
hodnotenie spokojnosti a pod.) 

- Vedenie evidencie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby - rehabilitačné stredisko 
- Plánovanie a sledovanie termínov diagnostického procesu v rámci odborníkov u 

poskytovateľa, adaptačného procesu, procesu posúdenia a preposúdenia záujemcov o 
poskytovanie sociálnej služby - rehabilitačné stredisko alebo prijímateľov sociálnej 
služby rehabilitačné stredisko 

- Individuálne plánovanie a program sociálnej rehabilitácie prijímateľov sociálnej 
služby (rehabilitačné stredisko) so zdravotným znevýhodnením a špecifickými 
potrebami 

- Vypracovávanie štatistiky a vykazovania sociálnych služieb 
- Sledovanie legislatívnych zmien, dodatkov a usmernení ministerstva práce a 

samosprávneho kraja v oblasti sociálnych služieb 
- Multidisciplinárna spolupráca s ostatnými členmi tímu rehabilitačného strediska 
- Spolupráca pri napĺňaní štandardov kvality sociálnej služby - rehabilitačné stredisko 

Požadujeme 
- VŠ II stupňa v odbore sociálna práca 
- Preferovaná dĺžka praxe cca 3 roky 
- Znalosť zákona o sociálnych službách 
- Práca v programoch Office (Word, Excel, PPT) - stredne pokročilý 
- Komunikačné a sociálne zručnosti sú nevyhnutnou požiadavkou 
- Orientácia na detského klienta a prácu so zákonným zástupcom 
- Schopnosť vytvoriť si pozitívny vzťah s klientom 
- Záujem o ďalšie vzdelávanie a odborný rast 
- Psychická odolnosť voči stresu 
- Bezúhonnosť 
- Fyzická spôsobilosť 



- Psychologická spôsobilosť (testovanie uchádzača o zamestnanie bude hradené 
zamestnávateľom pred jeho nástupom do zamestnania psychológom podľa určenia 
zamestnávateľa) 

- Vodičský preukaz skupiny B je výhodou 
Ponúkame 

- Dlhodobú perspektívu zamestnania 
- Odborné vedenie počas adaptačného procesu nového zamestnanca 
- Možnosť podieľať sa na nových projektoch Strediska sociálnych služieb 
- Pravidelné skupinové a individuálne supervízie 
- Zaujímavá práca v tvorivom multidisciplinárnom kolektíve 
- Nadštandardné pracovné prostredie a pracovné pomôcky 
- Sociálny program (https://effeta.sk/dokumenty/sociálny-program-2022)  
- Hodnotiaci systém zamestnancov 
- Firemné teambuildingy 

Informácie o výberovom konaní 
Požadované doklady a postup pre účasť vo výberovom konaní: 

- e-mailovú správu s predmetom pracovnej pozície, v ktorej uvediete krátku žiadosť o 
zaradenie do VK, 

- životopis vo formáte EUROPASS, 
- sken/kópiu dokladu o získanom vzdelaní, 
- sken/kópiu dokladu o odbornej praxi (nie je povinnou súčasťou), 
- prípadne ďalšie odporučenia/referencie (nie je povinnou súčasťou). 

Vyhradzujeme si právo kontaktovať len uchádzačov, ktorí spĺňajú vyššie uvedené podmienky 
a boli vybraní do užšieho výberu. 
  
Termín predkladania žiadostí o zaradenie do výberového konania 
priebežne 
  
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 
priebežne 
  
INZERUJÚCA SPOLOČNOSŤ 
Stručná charakteristika spoločnosti 
Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Poskytujeme komplexnú a ucelenú sociálnu 
starostlivosť v oblasti služby včasnej intervencie, špecializovaného sociálneho poradenstva, 
rehabilitačného strediska a tlmočníckej služby, ktoré tvoria komplex sociálnych služieb na 
komunitnej úrovni. Pracovná pozícia sa týka poskytovania sociálnej služby - rehabilitačné 
stredisko. Poskytovateľ sa orientuje na dieťa so zdravotným postihnutím a jeho rodinu v jej 
dôležitej etape života. Hľadá spolu odpovede na otázky neobyčajného rodičovstva. Pod 
jednou strechou sa snaží poskytnúť komplexnosť a synergiu podpory a pomoci, ktorú rodiny 
pre svoje deti so zdravotným postihnutím od ich narodenia až do dospelosti potrebujú. 
Zriaďovateľ disponuje aj poradenským zariadením. V tíme organizácie preto nájdete 
sociálneho pracovníka, špeciálneho pedagóga, logopéda, psychológa, tlmočníka posunkového 

https://effeta.sk/dokumenty/soci%C3%A1lny-program-2022


jazyka, či inštruktora sociálnej rehabilitácie s dlhoročnými skúsenosťami. Ponúkame 
spoluprácu orientovanú na rodinu. Viac informácií nájdete na www.effeta.sk 
  
Počet zamestnancov 
20 - 25 zamestnancov 
  
Kontakt 
Kontaktná osoba: Anna Šmehilová (prezidentka) 
Mobil: +421.905 731 995 
E-mail: prezident@effeta.sk   

http://www.effeta.sk/
mailto:prezident@effeta.sk

