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Trnavská arcidiecézna charita 

Oznam o voľnom pracovnom mieste 

Pracovná pozícia Poradca pre špecializované sociálne poradenstvo 

Stredisko (soc. 

služba) 

Špecializované sociálne poradenstvo ako samostatná odborná činnosť 

Spôsob výberu 

zamestnanca 

Výberové konanie 

Miesto výkonu 

práce:  

Galanta 

Pracovný pomer na dobu určitú, 1 rok, s možnosťou predĺženia 

Predpokladaný 

nástup do práce 

01.01.2022 

Mzda (plat) 850,- € brutto 

Kvalifikačné 

predpoklady 

VŠ II. stupeň, odbor sociálna práca 

Pracovná náplň 

    

 Riadenie poradenského procesu s klientom s využívaním metód 

sociálnej práce, najmä: motivácia, povzbudzovanie, posilňovanie, 

načúvanie a sprievod náročnou životnou situáciou.  

 Hľadanie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov klientov 

a poskytovanie im konkrétnej odbornej pomoci. 

 Spracovávanie súvisiacej dokumentácie. 

 Sprostredkovávanie ďalšej odbornej pomoci.  

 

Ďalšie 

požiadavky 

(prax) 

 

Minimálne 1 rok praxe v sociálnej oblasti 

 

Pracovné 

podmienky 

(zmennosť) 

 Pracovný čas: 7:30 – 16:00, s možnosťou úpravy po dohode 

s vedúcou služby ŠSP 

 Jednozmenný pracovný režim 

Požadované 

všeobecné 

spôsobilosti 

(zručnosti, 

schopnosti) 

Požadujeme schopnosti: 

 Rýchlej adaptácie 

 Improvizácie  

 Flexibility  

 

Osobnostné 

predpoklady 

 Empatia 

 Komunikácia  

 Trpezlivosť 

Požiadavky na PC  Internet – úroveň: pokročilá 

 Microsoft Word – úroveň: pokročilá 

 Microsoft Excel – úroveň: pokročilá 

 Microsoft Outlook – úroveň: elementárna 

Vodičské 

oprávnenie, iné 

požiadavky 

Vodičský preukaz - výhoda 

Ponúkame 

 

 

 

Sme spoľahlivý zamestnávateľ s dlhoročnou tradíciou v oblasti 

sociálnych služieb 

Pravidelné vzdelávanie 

Podporu supervízora 

Výhodu samostatnosti v novootvorenej pobočke poradne 

Zoznam 

požadovaných 

dokumentov  

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania 

Motivačný list 

Životopis 

Kópia diplomu 
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Potvrdenie o praxi v sociálnej oblasti (min. 1 rok) 

Kontaktná osoba 

(meno, 

priezvisko, mail, 

tel.č.) 

Daniela Patková, Ing., PhD.,  

daniela.patkova@charitatt.sk 

0948 590 475 

Ďalšie informácie 

 

 

Trnavská arcidiecézna charita rozširuje akreditáciu na odbornú činnosť 

špecializovaného sociálneho poradenstva v nových pobočkách v Galante 

a v Novom Meste nad Váhom. Ide o novovytvárané pracovné miesto. 

Špecializované sociálne poradenstvo je poskytované pre ľudí, 

jednotlivcov a rodiny v núdzi. Ide o náročnú, no veľmi motivujúcu 

prácu. Poradca vidí výsledky spolupráce s klientom. Podáva mu 

pomocnú ruku a posúva ho vpred v neľahkých životných situáciách.  

 

 

V Trnave, dňa 12.10.2021 

 

 

Ing. Miroslav Dzurech, štatutárny zástupca TADCH 

mailto:daniela.patkova@charitatt.sk

