
 
Armáda spásy v České republice, z. s. 

 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava  

Ostrava-Přívoz, Palackého 741/25 
 
 

vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici 
Sociální pracovník a pracovník pro volnočasové aktivity 

 

• Vzdělání pro výkon práce sociálního pracovníka, dle požadavků § 110 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, tj. vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a 
příbuzných oborech, které jsou akreditovány pro výkon práce sociálního pracovníka, doložit 
dokladem o státní závěrečné zkoušce - státní zkouška ze sociální práce! 

• Trestní bezúhonnost 
• Zdravotní způsobilost 
• Iniciativní a vstřícný přístup k uživatelům sociální služby, dobré komunikační schopnosti  
• Ochota vzdělávat se 
• Respektování křesťanských zásad Armády spásy 

Vítáme: 

• Praxi v sociálních službách 
• Řidičský průkaz sk. B 
• Zkušenost v práci s dětmi 

Nabízíme: 

• Práci v mezinárodní křesťanské organizaci 
• Pracovní úvazek 0,5 
• Nástupní plat 13.100 Kč (26.200 Kč při úvazku 1,0) 
• Možnost dalšího vzdělávání, podnětné pracovní prostředí a pracovní kolektiv 
• Zaměstnanecké benefity 
• Vhodné pro studenty  
• Vedle pozice sociální pracovník na 0,5 úvazku je možné vykonávat i práci v oblasti 

volnočasových aktivit na DPP – 150/hod. Jedná se o zajištění klubu Maloš (děti 4 – 9 let, 
vzdělávací a volnočasové aktivity) a zajištění sportovních a jiných volnočasových aktivit 
v odpoledních hodinách pro děti od 6 do 18 let v rámci projektu Kdo se baví, nezlobí. 

• V případě zájmu jen o činnost v rámci volnočasových aktivit není vzdělání dle 
požadavků § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  nutné. 

Termín nástupu: 1. 7. 2020, příp. dle dohody, výkon práce v odpoledních hodinách 

Místo výkonu práce: Ostrava 

Postup pro zájemce: Zájemci zasílejte strukturovaný životopis s motivačním dopisem max. 1 A4 
do 25.6.2020 na emailovou adresu: judita_kachlova@armadaspasy.cz 

Kontaktní osoby: 
Mgr. Judita Kachlová – vedoucí sociální služby 773 770 133,  judita_kachlova@armadaspasy.cz 

Další informace: 

• Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováváním svých osobních údajů po dobu 
trvání výběrového řízení. Poskytnuté doklady pro výběrové řízení budou po výběrovém řízení 
skartovány. 

• Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 
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