
        

  

 

 

 

Sociální služby města Kroměříže, p. o.                                     

hledají do týmu nově vznikající sociální služby: CHRÁNĚNÉ 

BYDLENÍ, pro osoby s mentálním znevýhodněním, 

pracovníka/pracovnici na pozici: 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 

Jde o pobytovou sociální službu, která bude od července 2020 pomáhat 

dospělým lidem s mentálním znevýhodněním žít v běžném prostředí vlastní 

domácnosti a zvládat nároky samostatného života. 

Co požadujeme: 

✓ aktivní přístup a zájem o začlenění osob s mentálním znevýhodněním do běžné 

společnosti, 

✓ znalost zákona o sociálních službách a zákonů souvisejících, praxe ve vedení 

základní sociální agendy a dokumentace, znalost právní agendy, profesní 

vystupování,  

✓ zodpovědný přístup k administrativě při tvorbě veškeré potřebné 

dokumentace pro novou sociální službu, včetně práce na PC, 

✓ odbornost - VOŠ, VŠ vzdělání získané studiem v bakalářském nebo 

magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální 

politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo 

speciální pedagogiku podle § 110 zákona o sociálních službách, 

✓ bezúhonnost, 

✓ samostatnost při řešení sociální situace klienta, při metodickém vedení 

pracovníků v sociálních službách, 

✓ dovednost respektující a přátelské komunikace - s našimi klienty i mezi 

kolegy v menším týmu, 

✓ zájem učit se a být součástí týmu – týmová spolupráce, 

✓ aktivní řidič - řidičský průkaz sk. B,. 

 

Náplň práce: sociálně-právní poradenství, sociální šetření, analytická a metodická 
činnost v zařízeních sociálních služeb, tvorba a zavádění standardů kvality, vedení 
základní sociální agendy včetně zajišťování standardní dokumentace. 

 

Nabízíme: 
✓ 1,0 úvazku na HPP, 

✓ nástup: 1. 7. 2020,  



        

  

 

 

 

✓ Pracovní úvazek: 40 hodin týdně, jednosměnný pracovní režim, 
✓ 10. platová třída, platový tarif dle započitatelné praxe v oboru, příloha 

č. 3 k NV č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po zkušební 

době osobní příplatek, 5 týdnů dovolené 

✓ možnost výhodného závodního stravování. 

Uchazeči zašlou:  

Žádost a strukturovaný profesní životopis, včetně přihlášky a souhlasu se zpracováním 
osobních údajů zasílejte do 31. 3. 2020 elektronicky na e-mailovou adresu: 
brhelova@sskm.cz nebo písemně: Sociální služby města Kroměříže, p. o., Mgr. Dana 
Brhelová, Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž. Obálku či předmět emailu označte: „Výběrové 
řízení – sociální pracovník“. 
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Brhelová, vedoucí sociální pracovnice – tel. 573 500 760, 727 
825 070 
Pouze uchazeči, kteří budou splňovat požadavky pro tuto pracovní pozici, budou pozváni 
k přijímacímu řízení. Na později doručené žádosti nebude brán zřetel. 

 

Písemné přihlášky, včetně případného souhlasu se zpracováním osobních údajů na dobu 1 roku od data 
odeslání těchto materiálů k účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici, budeme zpracovávat v 
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecná nařízení o ochraně osobních údajů). 

 


