
Výběrové řízení 

Popis volného pracovního místa 

Pracovní pozice: Sociální pracovník pro sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

Úvazek: 0,9, tj. 36 hodin týdně, na dobu určitou  

Směnnost: Jednosměnný provoz, nerovnoměrná pracovní doba -  místo je vhodné i pro osoby se 

zdravotním postižením, lze i nižší pracovní úvazek 

 

Mzda: od 16.500,- Kč hrubého  

 

Datum vzniku pracovního poměru: březen, duben/ 2018 

 

Místo výkonu práce: Jihočeské centrum pro zdravotně postižené o.p.s., pracoviště České Budějovice 

                                   Staroměstská 2608, 370 04 České Budějovice    

 

Požadavky na uchazeče o práci 

Vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění: 

- Vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na sociální práci, sociální a humanitární práci, 

sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost. 

- Vysokoškolské vzdělání (Bc. či Mgr.) v oborech zaměřených na sociální práci, sociální politiku, 

sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku. 

- V případě právě končícího studia ve výše uvedených oborech je možno se též přihlásit k výběrovému 

řízení. 

 

Další požadavky: 

- Trestní bezúhonnost.  

 

Profil uchazeče: 

- velmi dobrá znalost zákona o sociálních službách a s ním souvisejících právních předpisů pro 

potřeby poskytování odborného sociálního poradenství pro OZP a seniory 

- velmi dobrá znalost práce na PC (word, excel, outlook) 

- organizační schopnosti a komunikační dovednosti 

- schopnost samostatného odpovědného jednání  

- motivace pro práci v neziskové organizaci a pro práci se zdravotně postiženými a seniory 

- schopnost jednat a efektivně komunikovat s lidmi  

- zodpovědnost, kreativita, spolehlivost, rozhodnost, důvěryhodnost, empatie 

 

Náplň práce: 

- organizace a koordinování individuálních i skupinových sociálně aktivizačních činností pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením 

- zpracování administrativy týkající se uživatelů a chodu služby (výkazy, statistiky, projekty) 

 

Nabízíme: 

- osobní a profesní rozvoj v rámci organizace 

- pracovní notebook a mobil 

Kontaktní údaje pro přihlášení: 

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené o.p.s., SNP 559, 383 01 Prachatice 

Mgr. Hana Vlasáková, DiS. – ředitelka, tel. 721 001 422, e-mail: reditelka@jczps.cz 

Profesní životopisy a motivační dopisy zasílejte do 15. 3. 2018 na email: reditelka@jczps.cz. 

Uchazeči, kteří splní vzdělanostní požadavky, budou pozváni k osobnímu pohovoru. 
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