
 

 

 
 

Příspěvková organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
Vyhlašuje 

 

výběrové řízení na obsazení pracovní pozice 
Terénní pracovník/pracovnice v sociálních službách 

 
Pracovní poměr od ledna 2018 do prosince 2020 na dobu u r č i t o u. 
Předpokládaný nástup:  1. 1. 2018 
Zaměstnavatel:   Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p. o. 
Místo výkonu práce:   Žďár nad Sázavou 
Platové podmínky: platové zařazení dle platového tarifu, platové zařazení tř. 6 + zvláštní 

příplatek sk. II, příspěvek na stravu 
 
Pracovní náplň: 

 spolupracuje s terénním sociálním pracovníkem 

 poskytuje podporu obyvatelům městských bytů, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, formou 
osobních setkání v jejich přirozeném prostředí nebo v kontaktní místnosti na adrese sociální služby 

 poskytuje základní sociální poradenství dle §37 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

 podporuje klienty ve zvyšování jejich kompetencí 

 depistážní činnost 

 zprostředkování kontaktu klienta s institucemi 

 činnost ve prospěch klienta 

 podílí se na tvorbě koncepce bydlení ve městě 
 

POŽADAVKY na uchazeče: 

 kurz pracovníka v sociálních službách dle §116 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (lze 

doplnit dodatečně) 

 schopnost týmové i samostatné práce 

 dobré komunikační schopnosti 

 kreativita, flexibilita, pozitivní ladění 

 základní znalost práce na PC 

 trestní bezúhonnost 

 zdravotní způsobilost 

 praxe v sociálních službách výhodou 

 
Způsob přihlášení do výběrového řízení: 
 
Řádně a v termínu odevzdaná PŘIHLÁŠKA ve struktuře: 

 jméno a příjmení uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana 

 telefon, e-mail – pro komunikaci v průběhu výběrového řízení 

 datum a podpis uchazeče 
 

  



 

 

K přihlášce uchazeč připojí tyto DOKLADY:   

 životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 
dovednostech, včetně uvedení důvodů motivace k práci v dané pozici, (rozsah max. 2 stran A4) 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením. 

 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 případné reference nebo doporučující dopis  
 

 
Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky: 

do čtvrtka 23. 11. 2017 do 12 hodin. 

písemně: 

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p. o. 
Okružní 67 
591 01 Žďár nad Sázavou 

Na obálku uveďte „Výběrové řízení – Terénní sociální pracovník/pracovnice.“ 

nebo 

elektronicky: 

e-mail: admin@socsluzbyzdar.cz 

Do předmětu uveďte „Výběrové řízení – Terénní sociální pracovník/pracovnice.“ 
 
Informace k průběhu výběrového řízení:  
Předpokládaný termín výběrového řízení je pondělí 27. 11. 2017.  
Uchazeči budou pozváni a o dalším průběhu informováni vždy v předstihu na jimi uvedených e-mailových 
adresách.  
 
Případné informace na admin@socsluzbyzdar.cz nebo na telefonním čísle 778 702 653,  
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