SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBCE CHOMUTICE
Domov pro seniory
Obora 11, 508 01 Hořice

Sociální služby obce Chomutice – domov pro seniory
vypisují výběrové řízení na obsazení pracovní pozice
sociální pracovník/pracovnice
Požadavky:
•
•
•
•
•

odborná způsobilost v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost
zdravotní způsobilost
praxe v oblasti sociálních služeb výhodou

Další požadované dovednosti:
•
•
•
•
•
•

organizační a komunikační schopnosti
schopnost týmové spolupráce
empatie, aktivní přístup, flexibilita
morální předpoklady pro výkon práce v sociálních službách
dobrá znalost práce na PC
řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
•
•
•
•

nástup možný ihned, případně dle dohody s vybraným uchazečem
zkrácený pracovní úvazek 0.5
platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, v platném znění – 10. platová třída
příjemné pracovní prostřední, práce v profesionálním týmu, zaměstnanecké benefity

Informace o pracovní pozici podá: Mgr. Dagmar Nosková, ředitelka, mobil 725 387 233, email noskova@ddobora.cz.
K přihlášce doložte:
•
•
•
•

strukturovaný životopis
souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely výběrového řízení
kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti nebo výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než
3 měsíce)

Přihlášky s uvedenými doklady doručte osobně nebo poštou na adresu: Sociální služby obce
Chomutice – domov pro seniory, Obora 11, 508 01 Hořice, nebo e-mailem na
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noskova@ddobora.cz nejpozději do 18.2.2021 do 12.00 hodin. Na obálce vyznačte
Neotvírat – SP.
Výběrové řízení proběhne dvoukolově, do druhého kola budou pozvání uchazeči na základě
zhodnocení písemných materiálů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoli v jeho průběhu.
V Oboře dne 21.1.2021

Mgr.
Dagmar
Nosková

Digitálně podepsal
Mgr. Dagmar
Nosková
Datum: 2021.01.20
19:51:47 +01'00'
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