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Požiadavky pre zaradenie uchádza�ov do výberového procesu na pozíciu asistenta 
zdravotnej osvety: 

Vzdelanie : ukon�ená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné 

stredné vzdelanie, ukon�ené maturitnou skúškou – výhoda, 

Jazykové znalosti: základná znalos� slovenského jazyka – podmienka, znalos� jazyka sociálne 

vylú�enej komunity (rómsky/ma�arský, náre�ie) – podmienka, 

Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, 

terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda, 

Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber �udských 

zdrojov na pozíciu AOZ podmienka, 

�alšie požiadavky/výhody: vz�ah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a 

predstavite�ov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvate�mi segregovaných a 

separovaných rómskych lokalít, disciplinovanos�, dôveryhodnos�, zmysel pre zodpovednos�, 

morálne kvality, nekonfliktnos�, dobré komunika�né zru�nosti, bezúhonnos� – podmienka. 

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:
• štruktúrovaný životopis  

• vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii  

• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysved�enia, resp. diplomu; 

nemusí by� overená notárom), 

• �estné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti, 

• �estné prehlásenie o bezúhonnosti

Uzávierka na predkladanie požadovaných dokumentov je 18.04.2018 pre poštové aj 
elektronické prihlásenie (pri poštovej zásielke je rozhodujúca pe�iatka na obálke). 

Upozor�ujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo 
dokumenty doru�ené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádza�i nebudú 
zaradení do výberového konania. Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doru�ia tieto 

dokumenty osobne alebo poštou na adresu: 
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Zdravé regióny
Koce�ova 937/9
821 08 Bratislava 

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu

Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uvies� ,,Výberové konanie – NP Zdravé 

komunity 2A – AOZ“. 

Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádza�i pozvaní na osobný 

pohovor. 

Osobné pohovory budú prebieha� v d�och 23.04.2018 – 24.04.2018.

Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia vyberie d�a 25.04.2018 úspešného 

uchádza�a/ku. 

V prípade dopl�ujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných d�och od 8:00 do 16:00 

na adrese petra.hiadlovska@zdraveregiony.eu ,darina.hammelova@zdraveregiony.eu  

prípadne telefonicky na 0948 434 236. 
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ŽIVOTOPIS  

Základné údaje: 
Meno a priezvisko :                

Adresa:               

Kontaktné údaje: 
Mobil:                       

E-mail  :                     

Vzdelanie: 
                                              

                 

                                              

Preh�ad doterajšej praxe: 

                                            

Absolvované kurzy a školenia: 
   

Jazykové znalosti: 

    

�alšie vedomosti, schopnosti a zru�nosti: 

    

Záujmy:

Referencie/odporú�ania:    
                                                  

Poskytnutím svojich osobných údajov dávam súhlas k ich spracovaniu a uchovávaniu v 

zmysle Zákona �. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov pre ú�ely evidencie uchádza�ov o 

zamestnanie a pre ú�ely �alšieho spracovania a to do písomného odvolania tohto súhlasu. 

V .............................. d�a ........................         .................................................................. 

         podpis                      
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Dotazník pre uchádza�ov na pozíciu asistentov/ky osvety zdravia: 

Meno a priezvisko: 

Adresa trvalého/ prechodného pobytu: 

Telefónne �íslo: 

E – mailová adresa (pozn. nie je povinné):

   

1. Máte pracovné skúsenosti s rómskou komunitou?  
(uve�te konkrétne aktivity/pracovné skúsenosti a d�žku ich trvania) 

2. Charakterizujte Vaše doterajšie pracovné zaradenia resp. nápl� práce:  

3. Na akých projektoch/ tréningoch/ školeniach/ workshopoch ste sa v minulosti 
zú�astnili: 
(uve�te ich stru�nú charakteristiku)  

4. Uve�te Vaše jazykové znalosti  
(vrátane rómskeho jazyka)  

5. Aká je Vaša motivácia prihlási� sa do tejto výzvy?  


