
Společnost Podané ruce o.p.s., služba Naberte kurz (pracoviště Dolní náměstí 2, 779 00 Olomouc), 

vypisuje výběrové řízení na místo:  

 

E-terénní kontaktní pracovník  

Úvazek 0,6.  

 

Náplň práce:  

- Kontaktní práce s hráči hazardních her v online prostoru (telefonická a chatová komunikace v 

reálném čase, odpovídání na emaily a psaní příspěvků do diskuzí).  

- Oblast působení je vymezena, vzhledem k využívání nástrojů harm reduction (snižování rizik), na 

prostor mezi prevencí a léčbou.  

- Správa sociálních sítí, monitoring e-terénu, podílení se na tvorbě obsahu webu.  

- Spolupráce v rámci týmu, ale i s dalšími službami.  

- Vedení deníku/záznamů o proběhlých kontaktech.  

 

Požadujeme:  

- Vzdělání dle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.  

- Motivace pro práci s cílovou skupinou a vyjasněný postoj k hazardním hrám – uveďte prosím v 

motivačním dopise.  

- Dobré komunikační schopnosti, aktivní a zodpovědný přístup.  

- Schopnost pracovat samostatně, ale i v týmu.  

- Ochotu dále se vzdělávat v rámci dané problematiky.  

 

Nabízíme:  

- Smlouvu na dobu určitou do 31.12.2022 s možností prodloužení.  

- Úvazek 0,6 (24 hodin týdne) – pracovní doba ideálně ve dnech pondělí až středa, ale lze se domluvit 

i na jiném režimu.  

- Hrubá mzda dle vzdělání a praxe v rozmezí 13 200 – 18 000 Kč.  

- Práci z kanceláře v centru Olomouce.  

- Zázemí zavedené organizace.  

- Pravidelné supervize a intervize.  

 

Další informace  

- Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte do 17.6.2022 na adresu: 

rumanova@podaneruce.cz, do předmětu prosím uveďte „Výběrové řízení –  

E-terénní kontaktní pracovník“.  

- Dobrovolné: Do motivačního dopisu také uveďte, jak byste klientovi, v rámci konverzace, odpověděli 

na otázku: Můžu si v hospodě normálně zahrát poker?  

- Vybraní uchazeči budou průběžně zváni na ústní pohovor, který proběhne po předchozí telefonické 

domluvě.  

- Vyhrazujeme si právo výběrové řízení kdykoli prodloužit, pozastavit nebo zrušit.  

Plánovaný nástup: ihned nebo dle dohody  

 

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Rumanová  

Telefon: +420 774 701 570  

 
S osobními údaji uchazeče, poskytnutými společnosti na základě tohoto inzerátu, bude nakládáno v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tímto poskytnutím uchazeč zároveň dává svůj souhlas k tomu, aby 

společnost tyto osobní údaje zpracovávala výhradně k účelu, pro který byly poskytnuty, a po dobu nezbytnou k dosažení tohoto 

účelu.   


