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Hledáš smysluplnou práci?
Chceš, aby Tvá činnost byla někomu užitečná?
Baví tě různorodá práce?

Pečovatelská služba Uherský Brod
hledá do svého týmu

sociálního pracovníka / sociální pracovnici
Náplní práce je pomoc zejména seniorům se zajištěním potřebných služeb; tvorba
a vedení individuálního plánu služby; základní sociálně-právní poradenství;
metodická činnost; spolupráce s úřady, lékaři; zajištění sociální agendy; tvorba
standardů kvality apod.

Co k této práci potřebuješ?









chtít pracovat s lidmi a pro lidi,
mít dokončenou VOŠ nebo VŠ sociálního směru,
mít čistý trestní rejstřík,
být aktivní řidič/ka,
znát práci na PC,
být spolehlivá/ý a zodpovědná/ý,
mít dobré komunikační schopnosti,
být flexibilní a mít dobré organizační schopnosti.

Zaujali jsme tě?
Tak nás kontaktuj na adrese:

Pečovatelská služba Uherský Brod
Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod

nebo zavolej na telefon:

731 832 918
603 938 240

nebo napiš na e-mail:

bronislava.velecka@ssub.cz
jitka.vrankova@ssub.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace
Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod

vypisují

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa v Pečovatelské službě (PS) Uherský Brod

sociální pracovník / pracovnice
PŘEDPOKLADY:












občan ČR, příp. cizí státní občan mající v ČR trvalý pobyt
věk nad 18 let
svéprávnost, způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
dokončené vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání (Bc., Mgr.) v oborech zaměřených na sociální
práci, sociální pedagogiku, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, sociální politiku, sociální patologii apod.
praxe v oboru výhodou, ale ne podmínkou
aktivní řidič/ka
znalost práce na PC
dobré komunikační schopnosti, schopnost metodicky vést kolektiv
kreativita, spolehlivost, samostatnost, flexibilita v pracovních činnostech
aktivní a zodpovědný přístup k práci

NÁPLŇ PRÁCE:
 základní sociální poradenství, jednání se zájemci o službu, provádění sociálního šetření, vedení sociální
agendy, řešení sociálně právních problémů, analytická a metodická činnost, depistážní činnost, spolupráce
s jinými úřady a obcemi apod.

PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE MUSÍ OBSAHOVAT:







jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu, příp. bydliště
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče

K PŘIHLÁŠCE NUTNO DOLOŽIT:





životopis s uvedením dosavadní praxe
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
kopii řidičského průkazu

LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
INFORMACE:

do 12. 02. 2018 do 12 hodin
od 01. 04. 2018 popř. dle domluvy
Uherský Brod a okolí
Ing. Marie Vaškovicová, ředitelka, tel. 572 612 578, 739 573 473

PŘIHLÁŠKU JE MOŽNO ZASLAT:
poštou:
osobně:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace
Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod
v kanceláři ředitelky sociálních služeb, Za Humny 2292, Uherský Brod

na obálku uveďte „Výběrové řízení PS – sociální pracovník“

