
Hledáme nové kolegy do týmu! 

Baví tě práce s lidmi? Chceš být užitečný, naučit se novým věcem a získat super kolegy? 
Hledáš smysluplnou práci v top organizaci? Přidej se k nám! Hledáme posily do ambulantních 
sociálních služeb. Zkušenost v oboru je výhodou, ne podmínkou.  

Název pracovní pozice: Pracovník /pracovnice v sociálních službách   

Vlastnosti pracovního místa:  

Nástup do pracovního poměru nejpozději od 1. ledna 2020. Pracovní smlouva s úvazkem 1,0 (dle 

dohody úvazek kratší). Nástupní plat 20.000,- Kč měsíčně za 1,0 úvazku s možností navýšení po 

úspěšně absolvované 3 měsíční zkušební době. Místo výkonu práce - Ústí nad Labem, Teplice.   

Profil pracovního místa:  

Poskytování podpory a sociálně terapeutických činností pro klienty se zdravotním postižením v rámci 

ambulantní služby SOCIÁLNÍ REHABILITACE. Tvorba a vedení individuálních plánů. Vedení záznamů a 

evidence o realizované službě. Komunikace a spolupráce s ostatními službami v regionu. Účast na 

přípravě a realizaci projektových záměrů v sociální oblasti.  

Požadavky:  

Minimálně středoškolské vzdělání (ideálně humanitního směru), kvalifikační kurz Pracovník 

v sociálních službách není podmínkou (bude možné ho v naší organizaci absolvovat). Dobrá znalost 

MS Office. Trestní bezúhonnost. Zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, organizační schopnosti, 

preference týmové spolupráce, dobré komunikační dovednosti, ochota dále se vzdělávat. 

Výhodou:  

Zkušenost s prací s lidmi se zdravotním postižením. Řidičský průkaz sk. B  

Nabízíme:  

Práci v zavedené a úspěšné neziskové organizaci, která klade důraz na týmovou spolupráci a kvalitu 

poskytovaných služeb, motivuje své zaměstnance k osobnímu a profesnímu růstu a vede je k 

samostatnosti. Bližší informace o poskytovaných sociálních službách naleznete na našich 

internetových stránkách http://sos.socialniagentura.cz/sos/nabidka-sluzeb/  

Výběrové řízení probíhá ve třech kolech:  

1. kolo: zaslání strukturovaného CV a motivačního dopisu nejpozději do 6. prosince 2019 na e-

mail: vesela@socialniagentura.cz nebo poštou (kontaktní osoba  Bc. Dana Veselá. V emailu 

prosím uvádějte jako předmět Výběrové řízení PSS  

2. kolo: absolvování přijímacího pohovoru se zástupci organizace 

3. kolo: absolvování modelové situace zaměřené na případovou práci s uživatelem  

 

 


