
CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VEĽKÉ LEVÁRE 

1. mája 651, 908 73 Veľké Leváre 

 

Veľké Leváre, 6.3.2023 

Oznam – voľné pracovné miesto 

inštruktor/ka sociálnej rehabilitácie 

 

Zamestnávateľ: Centrum sociálnych služieb Veľké Leváre 

Sídlo: 1. mája, 908 73 Veľké Leváre 

 

Pracovná pozícia: inštruktor/ka sociálnej rehabilitácie 

Počet obsadzovaných miest: 1 

Charakteristika: priama odborná činnosť s klientmi smerujúca k rozvoju ich pracovných a sociálnych 

zručností, poskytovanie primeranej podpory klientov pri realizovaných činnostiach a denných aktivitách, 

vedenie individuálnych plánov 

 

Termín nástupu: 1.6.2023 / dohodou 

Druh pracovného pomeru: 100% - 37,5 hodín týždenne, pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s 

možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú 

 

Nástupný plat: od 835,50 EUR/mesiac  (6. platová trieda) 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 

Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme. 

 

Kvalifikačné predpoklady: vyššie odborné vzdelanie získané absolvovaním akreditovaného 

vzdelávacieho programu v odboroch vzdelávania zameraných na sociálnu prácu, vysokoškolské 

vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v odboroch vzdelávania zameraných na sociálnu prácu 

alebo  absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu v oblasti sociálnej prace v rozsahu najmenej 

150 hodín a prax pri výkone povolania v oblasti sociálnej práce v trvaní najmenej jedného roka (§ 84) 

Ďalšie požiadavky: zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, trpezlivosť, zodpovedný 

prístup k práci, ochota pomáhať 

 

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického kontaktu, 

štruktúrovaný životopis, kópia  dokladu o vzdelaní 

 



Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 23.3.2023 na adresu: Obec Veľké Leváre, 

Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre alebo elektronicky riaditelcss@levare.sk. 

 

V prípade ďalších otázok nás kontaktuje na telefónom čísle 0908 206 762. 

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí prejavili záujem pracovať v našom zariadení. Kontaktovať budeme len 

uchádzačov, ktorí splnili uvedené predpoklady. 

 

 

          Mgr. Ivana Žilavá 

                 riaditeľka 


