
 

 

 

 

Výběrové řízení 
Sociální pracovník/pracovnice – Ostrava 

 

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální 

pracovník/ce pro sociální službu terénní programy. 

 
Co vás čeká 

 
 

- odpovědnost za poskytování zákonem vymezených činností uživatelům v náležité kvalitě 
s profesionálním a empatickým přístupem, 

- všestranná komunikace s uživateli služeb, rodinami, zainteresovanými institucemi (OSPOD, 
ÚP, školy, soudy, exekutorské úřady, apod.), či jinými spolupracujícími organizacemi, 

- účast na poradách, strategickém plánování organizace, obcí, kraje, 
- každodenní vzdělávání a rozvoj dosavadních zkušeností v rámci všestranně vedených 

zakázek s uživateli služeb, 
- možnost zapojit se do projektové činnosti.  

 
Co očekáváme od Vás 

 
 

- splnění kvalifikačních předpokladů dle § 110 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách 
(vysokoškolské/vyšší odborné vzdělání v oboru – sociální práce, sociální a humanitární 
práce, speciální pedagogika, sociální pedagogika, atd.), 

- trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, 
- dobré komunikační schopnosti a organizační dovednosti, 
- smysl pro odpovědnost, empatii a lidskost ve vztahu k  životním situacím uživatelů, 
- všeobecné právní povědomí (předpisy související s poskytováním sociálních služeb, 

dluhové problematiky, sociálního zabezpečení apod.), 
- ochotu pracovat v terénu (vyhledávání potenciálních uživatelů v terénu, práce 

v domácnostech, doprovody uživatelů na instituce apod.) 
- chuť dále se vzdělávat a všestranně rozvíjet, 
- iniciativu, kreativitu a radost z práce. 

 
Co nabízíme 

 
 

- zaměstnání v přátelském a otevřeném pracovním prostředí, 
- zajímavou práci, která nikdy nebude stereotypem, 
- podporu dalšího profesního vzdělávání a studia, 
- týmovou i individuální supervizi, 
- systém zaměstnaneckých benefitů 
- odpovídající platové ohodnocení  
- předpokládaný termín nástupu – měsíc říjen  
- možnost být součástí tvůrčího a profesionálního prostředí v rámci významné organizace, 

která v minulosti dosáhla rozsudků ve věci porušení práv svých klientů u Evropského soudu 
pro lidská práva, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a dalších justičních instancí. 

 
Svůj strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte nejpozději do 06. 09. 2019 na e-mail 

petra.gniadkova@poradna-prava.cz 


