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VÝBEROVÉ KONANIE 
 
 
Drahuška a my..., o.z. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície odborný 
terapeut s požadovanou odbornou kvalifikáciou špeciálny pedagóg 
 
Nevyhnutná požadovaná kvalifikácia - ukončené vysokoškolské vzdelanie druihého stupňa v 
niektorej z týchto vybraných aprobácií 

� špeciálny pedagóg 
� liečebný pedagóg 
� pedagóg alebo 
� sociálny pracovník 

 
Preferované pracovné skúsenosti  

� skúsenosti s prácou s osobami postihnutými autizmom alebo podobnými postihnutiami 
� skúsenosti s prácou s mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnutými osobami 
� práca s mládežou z detských domovov 
� vychovávateľstvo 
� dobrá znalosť niektorého z cudzích jazykov 
� pracovné zručnosti v niektorej z terapií (arte, muziko, iné...) 

 
Očakávané osobné vlastnosti 

� samostatnosť, aktívnosť a iniciatíva 
� pracovitosť, profesná a ľudská zanietenosť 
� kreativita 
� čestnosť a láska k ľuďom, zvlášť zdravotne znevýhodneným 

 
Predpokladaný termín nástupu 

� od 1. 7. 2015 
 
Nevyhnutné požadované dokumenty 

� štrukturovaný životopis 
� vlastné sebahodnotenie s popisom osobný a pracovných skúseností 
� kópie diplomov a osvedčení o dosiahnutom vzdelaní 

 
Komunitné centrum Drahuškovo dokáže v prípade potreby zabezpečiť ubytovanie veľmi slušného 
štandardu internátneho typu. 
 
Svoje ponuky pošlite na adresu 
Poštou: Komunitné centrum Drahuškovo, Drahuškovo 828, 91616 Krajné (na obálku označenie 
„výberové konanie“) alebo mailom: drahuskovo@drahuskovo.sk (do predmetu mailu napíšte 
“výberové konanie”). Obe formy zaslania sú rovnocenné pričom v oboch prípadoch musia obsahovať 
„nevyhnutné požadované dokumenty“. Preferujeme komunikáciu mailom (nie je podmienkou). 
 
 
 

 
MUDr. Jozef Šóth, CSc.  

Riaditeľ 
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