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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na místo:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO
AZYLOVÝ DŮM A NOCLEHÁRNU
Druh práce:
1. Práce s osobami ohroženými ztrátou bydlení a s osobami žijícími na ulici
2. Plánování průběhu poskytování sociální služby azylový dům a noclehárna
3. Podpora klientů při návratu zpět do společnosti
4. Zastupování vedoucího pracovníka v době jeho nepřítomnosti
5. Pomoc při zpracování metodiky
6. Přímá práce s klienty
Místo výkonu práce: Dům Žofie, Bezručova ul. 1006, Dvůr Králové nad Labem
Platová třída: 8.
Plat: dle platových tabulek, praxe a dohody nástupní plat 16 000 – 20 000 Kč.
Úvazek: 1,0
Pracovní poměr: na dobu 1 roku, poté možnost prodloužení na dobu neurčitou.
Termín nástupu: ihned, případně dle dohody
Požadavky:
 Dosažení 25 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, dobrý zdravotní
stav
 Dosažené vzdělání – střední úplné vzdělání a rekvalifikační kurz pro pracovníka
v sociálních službách
 Znalosti právních předpisů potřebných pro výkon této práce
 Praxe v oboru – práce s osobami se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení minimálně 2 roky
 Orientace na člověka, jeho cíle a potřeby
 Empatie, komunikační dovednosti, pozitivní myšlení
 Vysoká odolnost vůči zátěži
 Výrazný smysl pro zodpovědnost
 Schopnost sebereflexe
 Ochota se dále vzdělávat
 Organizační schopnosti
 +420 499 329 251
 + 420 604 212 697

e-mail: hauke@psdvurkralove.cz identifikátor pečovatelské služby: 9924639
www.psdvurkralove.cz
identifikátor služby azylový dům: 2514714
identifikátor noclehárny:
1696009

 Řidičský průkaz skupiny B
 Dovednost pracovat na PC (Windows, Excel, Internet, Outlook)
 Práce v pracovních dnech, střídání dvou pracovních režimů: 7 – 15,30 hod. a 10,30 –
19,00 hod.
Nabízíme:
 Samostatnou práci a stabilní zázemí příspěvkové organizace Města Dvůr Králové nad
Labem
 Motivující finanční ohodnocení
 Příjemné pracovní podmínky, systém zaměstnaneckých výhod
 Profesní a osobnostní rozvoj
Uzávěrka přihlášek:

do 31. 1. 2017

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a
místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo
občanského průkazu.
K přihlášce připojte:
 Motivační dopis
 Strukturovaný životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních,
vzdělání, odborné znalosti a dovednosti týkající se požadované profese
 Telefonický a e-mail kontakt.
Místo a způsob pro podání přihlášky:
Přihlášku zašlete na e-mail: hauke@psdvurkralove.cz, do předmětu napište „výběrové řízení
pro azylový dům“.
Upozornění:
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného
z uchazečů.
Bližší informace k obsahu práce na nabízené pracovní místo Vám podá vedoucí Domu Žofie
Mgr. Stanislav Lupač, 734 684 104.
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 9. 1. 2017
Mgr. Marcela Hauke, v. r.
ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem

