
Středisko ON LINE Karviná hledá kolegu/kolegyni 
na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 
Adresa střediska: 
KLUB ON LINE Karviná, NZDM 
V Aleji 435 
734 01 Karviná - Ráj 
Tel: 731 428 974 
Zveřejněno: 7.6.2021 
Termín podání žádosti do: 20.6.2021 
Předpokládaný nástup od: 15.7.2021 

Požadujeme 

• Vzdělání dle §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách—VŠ nebo 
VOŠ v oboru sociální práce nebo příbuzných oborech, daných zákonem. 

• Trestní bezúhonnost. 
• Flexibilitu (přímá práce probíhá minimálně 3 dny v týdnu v odpoledních 

hodinách). 
• Kreativitu, komunikační dovednosti, uživatelskou znalost práce na PC. 

Náplň práce 

• Terénní program: kontaktování dětí a mládeže ve věku 6-20 let na území města 
Karviné na místech, které jsou jim blízké - parky, lavičky, hřiště, sídliště. 
Poskytnutí rady, pomoci a podpory v situacích, které děti a mládež řeší. 

• Práce s dospívající mládeží v NZDM, sociální poradenství, tvorba preventivních 
programů a besed, příprava volnočasových aktivit. Individuální práce s uživateli. 

• Spolupráce při zpracování a aktualizaci metodických postupů, při kompletaci 
statistických údajů, analytické a evaluační činnosti. 

• Metodické vedení pracovníků v sociálních službách. 

Nabízíme 

• Od 15.7.2021 nástup na dohodu o provedení práce (mzda: 170,-Kč/hodina). 
• Od 1.10.2021 nástup na hlavní pracovní poměr, plný úvazek (37,5 

hodin/týdně). 
• Práce s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a v 

terénním programu. 
• Zázemí velké a stabilní organizace s mnohaletou tradicí. 
• Osobní a profesní růst, možnost dalšího vzdělávání. 
• Profesní podporu při práci (supervize, skupiny v rámci organizace, profesní 

platformy). 
• Mzdu při HPP: 27.400,-Kč + zvláštní příplatek 600,-Kč + po zkušební době 

možnost osobního ohodnocení do výše až 5.200,-Kč. 
• Benefity organizace: stravenky ve výši 90,-Kč, příspěvek na penzijní 

připojištění, připojení mobilu do podnikové sítě a další. 



Kontaktní osoba 
Michaela Vrbovská 
E-mail: m.vrbovska@slezskadiakonie.cz 
V případě zájmu o místo zašlete svůj životopis včetně motivačního dopisu, ve kterém 
uvedete, proč se o místo sociálního pracovníka ucházíte, nejpozději do 20. 6. 
2021. Vybraní zájemci budou na základě zaslaných životopisů a motivačních 
dopisů pozváni k výběrovému řízení, jehož termín bude upřesněn. V případě dotazů 
k pracovnímu místu kontaktujte prosím vedoucí střediska, paní Mgr. Janu 
Ondruškovou, DiS. na čísle 731 428 974. Více informací o středisku naleznete také 
zde: http://www.onlinekarvina.cz/ 
 

http://www.onlinekarvina.cz/
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