
 

          ŘEDITELKA  ORGANIZACE 

                     VYHLAŠUJE 

VÝBĚ RO VÉ ŘÍ ZENÍ 
 

na pracovní pozici: Vedoucí pečovatelské služby  - Sociální 
pracovník/ce a pracovník/ce v sociálních službách 

Místo výkonu práce: Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o.  
 
Předpokládaný termín nástupu:  01.08.2021, popř. dle dohody  
 

Vykonávané činnosti: 
Komplexní koordinace a zajišťování pečovatelské služby po odborné, metodické, provozní 
stránce, včetně kontrolní činnosti. Komplexní koordinace a souhrnné zajišťování přímé 
obslužné péče. Zajištění sociální práce dle zákona o sociálních službách pro uživatele sociální 
služby pečovatelská služba.  
 
Pracovní poměr: na dobu určitou, s možností prodloužení na dobu neurčitou, rozsah pracovní 
doby 40 hodin týdně (tj. úvazek 1,0). 

 
Požadavky :  

− odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle ust. § 110 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,: 

- vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle 
zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální 
pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní 
činnost, charitní a sociální činnost nebo, 
- vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském 
studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, 
sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle 
zvláštního právního předpisu, 

− plná svéprávnost, 

− trestní bezúhonnost, 

− zdravotní způsobilost, 

− znalost zákona o sociálních službách, 

− dobrá znalost ovládání PC (Word, Excel), 

− řidičský průkaz skupiny „B“- aktivní řidič. 
 

Výhodou: 
➢ praxe v oboru, 
➢ zkušenosti z oblasti sociální práce se seniory a osobami chronickým 

onemocněním 
➢ zkušenosti z oblasti koordinace a řízení sociálních služeb. 

 
 
 



Platové zařazení : 
- platová třída 10 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
Předpokl ad y:  

➢ státní občanství ČR, 
➢ dosažení věku 18 let, 
➢ znalost jednacího jazyka, 
➢ důslednost a spolehlivost, 
➢ komunikativní schopnosti, 
➢ flexibilita, 

 
 
Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti : 

− jméno, příjmení, titul uchazeče, 

− datum a místo narození uchazeče, 

− státní příslušnost uchazeče, 

− místo trvalého pobytu uchazeče, 

− datum a podpis uchazeče.  
 
K přihlášce se připojí tyto doklady: 

➢ strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních 
zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech vztahujících se k výkonu 
zaměstnání, 

➢ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, 

➢ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady 
osvědčující znalosti a dovednosti, 

➢ adresu pro doručování, elektronickou adresu, telefonní kontakt. 
 

Přihlášky zasílejte v termínu do 17.05.2021  na adresu :  
Sociální služby Lipník nad Bečvou,p.o. 
Souhradní 1393 
751 31  Lipník nad Bečvou 
Obálku s přihláškou označte „ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“ 
 

Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po 
skončení výběrového řízení skartovány. 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu nebo nepřijmout 
žádného uchazeče. 

 
Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková 
organizace, Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem vhodného zaměstnance a 
sjednání pracovní smlouvy na pozici sociální pracovník/pracovník v sociálních službách. Osobní údaje budeme zpracovávat 
pouze v rozsahu nezbytném pro pracovní pozici. Mezi tyto údaje patří jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, 
dosavadní pracovní zkušenosti. V souladu s právními předpisy Vás informujeme, že máte právo na opravu, výmaz nebo omezení 
zpracování vašich osobních údajů, máte právo vznést námitku ohledně zpracování vašich osobních údajů. 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 29.04.2021 
 
Mgr. Martina Václavíková 
ředitelka 
 
 


