
     

  

 

 

 

Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace                                     

hledají do týmu sociální služby: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ,  

pro osoby s mentálním znevýhodněním, pracovníka/pracovnici 

na pozici: 

 PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH – 
ASISTENT CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ 

Jde o pobytovou sociální službu, která pomáhá 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, 

✓ SAMOSTATNOST při řešení situací vznikající v domácnostech klientů a při jejich 

doprovodech, 

✓ dovednost RESPEKTUJÍCÍ A PŘÁTELSKÉ KOMUNIKACE - s našimi klienty 

i mezi kolegy v malém týmu, 

✓ ODBORNOST -  vzdělání dle Zákona č. 108/2006 – pracovník v sociálních 

službách, klademe důraz na kvalitní individuální plánování, 

✓ Zkušenosti s prací v sociálních službách, 

✓ ZÁJEM UČIT SE A BÝT SOUČÁSTÍ TÝMU – týmová spolupráce, jednotné 

postupy ve prospěch klientů – podpora: při zajišťování chodu domácnosti 

a péče o sebe, při vyhledávání pracovních příležitostí a pravidelné 

docházky do práce, při řešení volného času či kontaktu s rodinou a přáteli, 

při začlenění do běžného života, 

✓ ochota pěších doprovodů klientů 

✓ zodpovědný přístup k administrativě související s provedenou prací, 

včetně práce na PC, 

✓ nástup 1. 2. 2023 

 

Nabízíme: 
✓ 1,0 úvazku na HPP, 

✓ Pracovní úvazek: 37,5 hodin týdně – nepřetržitý pracovní režim (včetně 

nočních směn), v případě potřeby zástup na středisku s jednosměnným 

provozem. 



     

  

 

 

 

✓ 5. platová třída (25.760,- Kč, plus zákonné příplatky  

(dle NV č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů), po uplynutí 

zkušební doby osobní příplatek 

✓ 6 týdnů dovolené 

✓ možnost výhodného závodního stravování a mnohé další poskytované 

benefity 

 

Uchazeči zašlou:  

Žádost a strukturovaný profesní životopis, včetně přihlášky a souhlasu se zpracováním 
osobních údajů zasílejte do čtvrtka 16. 12. 2022 elektronicky na e-mailovou adresu: 
obrucova@sskm.cz  
 

 
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). 


