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VÝBEROVÉ KONANIE 

 

Kód výzvy: PP2017-01 

Pracovná pozícia: Pracovník/čka s mládežou, resp. sociálny pracovník/čka – program 

práce s mládežou, rodinami a komunitami 

Kvalifikačný predpoklad: VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca alebo iného smeru 

v pomáhajúcich profesiách, prax min. 2 roky vítaná 

Dátum nástupu do práce: 1.9.2017 

Úväzok: plný úväzok na dobu určitú do 30.8.2020 (s možnosťou prechodu na dobu 

neurčitú) 

Mzdové ohodnotenie: skúšobná doba – 800 €/brutto, po skúšobnej dobe 850 €/brutto. 

Základné pracovné činnosti: 

 Výkon priamej práce s klientom 

o  v existujúcich lokalitách 

o  v nových lokalitách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja 

(depistáž, kontaktovanie nových klientov) 

o  všetky činnosti sociálnej práce: poradenstvo, sprevádzanie, krízová 

intervencia, vedenie spisovej dokumentácie a pod. 

 Kontaktovanie a spolupráca so samosprávami a ÚPSVaR pri riešení 

životných situácii klientov 

 Organizovanie komunitných podujatí, napĺňanie cieľov organizácie a jej 

projektov 

 Koordinácia a rozvoj programu práce s mládežou v kraji 

 

Od človeka na tejto pracovnej pozícii očakávame, že dokáže uchopiť rozširovanie 

našich aktivít na územie celého kraja, kde bude potrebné aktívne vyhľadávať 

možnosti pre naše pôsobenie. Je potrebné, aby náš budúci kolega/kolegyňa mal(a) 

chuť byť v kontakte s klientmi, zvládal individuálne plánovanie, prácu so skupinou, 

bol samostatný(á) a nebál(a) sa výziev. 

 

Ďalšie kroky:  

Ak Vás ponuka zaujala, neposielajte životopis. Do 13.8. vyplňte prosím tento 

dotazník: https://goo.gl/forms/c9qFL09nLXAgSrmH2 

https://goo.gl/forms/c9qFL09nLXAgSrmH2


 
 

 
 
 
Mládež ulice  IČO: 36069744 
Hattalova 6  DIČ: 2021976198 
Bratislava 3  Účet: 2921897448/1100 
831 03  IBAN: SK49 1100 0000 0029 2189 7448 
Telefón: +421903184253 
Email: info@mladezulice.sk 

 

 

 

VÝBEROVÉ KONANIE 

Kód výzvy: PP2017-02 

Pracovná pozícia: Sociálny pracovník/čka 

Kvalifikačný predpoklad: VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca alebo iného smeru 

v pomáhajúcich profesiách, prax min. 2 roky vítaná 

Dátum nástupu do práce: 1.9.2017 

Úväzok: plný úväzok na dobu určitú do 30.8.2020 (s možnosťou prechodu na dobu 

neurčitú) 

Mzdové ohodnotenie: skúšobná doba – 800 €/brutto, po skúšobnej dobe 850 €/brutto. 

Základné pracovné činnosti: 

 Výkon priamej práce s klientom 

o  v existujúcich lokalitách 

o  v nových lokalitách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja 

(depistáž, kontaktovanie nových klientov) 

o  na športových podujatiach a podujatiach, kde sa zúčastňuje cieľová 

skupina mladých ľudí ohrozených radikalizáciou a extrémizmom 

o  všetky činnosti sociálnej práce: poradenstvo, sprevádzanie, krízová 

intervencia, vedenie spisovej dokumentácie a pod. 

 Napĺňanie cieľov a organizácie a jej projektov 

 

Od človeka na tejto pracovnej pozícii očakávame, že dokáže efektívne pracovať 

v existujúcich aj vznikajúcich programov organizácie s klientmi. Potrebné je, aby 

bol(a) pripravení(á) cestovať po území BSK ako i celej SR. 

 

Ďalšie kroky:  

Ak Vás ponuka zaujala, neposielajte životopis. Do 13.8. vyplňte prosím tento 

dotazník: https://goo.gl/forms/c9qFL09nLXAgSrmH2 
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VÝBEROVÉ KONANIE 

Kód výzvy: PP2017-03 

Pracovná pozícia: Sociálny pracovník/čka - program prevencie radikalizácie a 

extrémizmu 

Kvalifikačný predpoklad: VŠ II. stupňa v odbore sociálna práca, prax min. 2 roky 

vítaná 

Dátum nástupu do práce: 1.9.2017 

Úväzok: plný úväzok na dobu určitú do 30.8.2020 (s možnosťou prechodu na dobu 

neurčitú) 

Mzdové ohodnotenie: skúšobná doba – 800 €/brutto, po skúšobnej dobe 850 €/brutto. 

Základné pracovné činnosti: 

 Výkon priamej práce s klientom 

o  v existujúcich lokalitách 

o  v nových lokalitách v rámci Bratislavského samosprávneho kraja 

(depistáž, kontaktovanie nových klientov) 

o  na športových podujatiach a podujatiach, kde sa zúčastňuje cieľová 

skupina mladých ľudí ohrozených radikalizáciou a extrémizmom 

o  všetky činnosti sociálnej práce: poradenstvo, sprevádzanie, krízová 

intervencia, vedenie spisovej dokumentácie a pod. 

 Napĺňanie cieľov a organizácie a jej projektov 

 Koordinácia a rozvoj programu prevencia radikalizácie a extrémizmu 

o  vyhľadávanie nových príležitostí 

o  oslovovanie a spolupráca s partnermi (vrátane zahraničných) 

o  napĺňanie vízie programu 

Od človeka na tejto pracovnej pozícii očakávame, že dokáže uchopiť vznikajúci 

program, ktorý sa primárne zameriava na cieľovú skupinu ohrozenú radikalizáciou 

a extrémizmom. Mal(a) by mať vzťah k športu, nebáť sa výziev, byť ochotný(á) 

cestovať po SR. 

Ďalšie kroky:  

Ak Vás ponuka zaujala, neposielajte životopis. Do 13.8. vyplňte prosím tento 

dotazník: https://goo.gl/forms/c9qFL09nLXAgSrmH2 

https://goo.gl/forms/c9qFL09nLXAgSrmH2

