
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA 

Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace, Mnichov 262, 793 26 Vrbno pod 

Pradědem hledá do svého týmu nového kolegu/kolegyni na pozici 

sociální pracovník 

Požadujeme: 

- vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- dobrá orientace v Zákoně o sociálních službách a ve Standardech kvality, orientace 

v problematice a principu poskytování sociální služby, 

- praxe v sociálních službách min. 3 roky, praxe s aktivizací výhodou, 

- aktivní a tvůrčí přístup k práci 

- znalost práce na PC, znalost programů Cygnus2, spisové služby GINIS výhodou, 

- samostatnost, empatie, komunikační dovednosti, 

- schopnost rozhodovat se, přijímat a realizovat změny,  

- kladný vztah k seniorům, 

- dobrý zdravotní stav, psychická odolnost, 

- trestní bezúhonnost 

- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

Stručná charakteristika pracovního místa: 

Vykonává dle § 109 zákona o sociálních službách sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy 

včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, 

základní sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnosti v sociální 

oblasti.  

Nabízíme: 

- smlouvu na dobu určitou po dobu 1 roku s následným prodloužením na dobu neurčitou, 

- nástup od 01. 10. 2022 nebo dle dohody, 

- rovnoměrné rozvržení pracovní doby, 

- platové podmínky dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění – 

min.  Kč 25.800,- v závislosti na počtu let uznatelné praxe; po uplynutí zkušební doby 

přiznání osobního ohodnocení až do výše Kč 5 500,-, 

- příspěvek na stravování, vitamínové prostředky, na sportovní aktivity, 

- mimořádné odměny, 

- 25 dní dovolené, 

- podporu profesního růstu, vzdělávání, možnost supervize, 

- práci v příjemného kolektivu, 

- možnost ovlivňovat pracovní postupy. 

Písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na adresu Domov pro seniory Vrbno, p.o., 

Mnichov 262, 793 26 Vrbno pod Pradědem, nebo reditel@dpsvrbno.cz. 

K přihlášce přiložte běžný souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Další informace k nabízenému pracovnímu místu Vám sdělíme na tel.: 797 977 640 

mailto:reditel@dpsvrbno.cz

