
 

 

 

Charita Opava vyhlašuje výběrové řízení na pozici  

„PRACOVNÍK/-CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH“ 

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách hledá do svého týmu posilu 

na pozici pracovníka/pracovnice v sociálních službách. 

Místo výkonu práce: Charita Opava, Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, 

Marie Dolanské 19, Opava-Vlaštovičky. 

pracovního poměru:  práce na plný úvazek (1,0). 

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, předpokládaný nástup 1. 1. 2021. 

Benefity: stravenky, pět týdnů dovolené na zotavenou, narozeninové volno, 

zvláštní příplatek, odměny, možnost dalšího vzdělávání.  

Popis pozice: práce s dospělými lidmi s těžkým zrakovým postižením nebo lehkým 

mentálním znevýhodněním, zahrnuje pomoc lidem s postižením 

s přípravou stravy, s chodem domácnosti, s osobní hygienou, 

zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím, pomoc při 

uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí, poskytuje sociálně terapeutické činnosti, organizuje 

volnočasové aktivity pro klienty. 

Požadavky: - kvalifikační předpoklady: střední vzdělání s výučním listem nebo 

maturitní zkouškou a kvalifikační kurz pracovníka v sociálních 

službách (dle požadavku zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách), 

trestní bezúhonnost; řidičský průkaz sk. B. 

- osobnostní předpoklady: ochota setkávat se a pracovat s lidmi 

s různým typem zdravotního či mentálního znevýhodnění, schopnost 

týmové spolupráce, ochota učit se novým věcem, odpovědnost, dobré 

komunikační schopnosti, základní znalost obsluhy PC, aktivní řidič.  

 

Ohodnocení: předpokládaná nástupní mzda od 19 600,-  Kč/celý úvazek + 2 500,- 

Kč příplatek. 
   

Strukturovaný profesní životopis spolu s motivačním dopisem posílejte na adresu: Charita Opava, 

Přemyslovců 26, personální oddělení, 747 07 Opava - Jaktař nebo na e-mail: 

personalni@charitaopava.cz, nejpozději do 30. 11. 2020. Kontakt: Eva Pospěchová, tel. 

553 612 780. 
 

K Vašim zaslaným dokumentům prosím přiložte níže uvedený text, abychom mohli pracovat 

s Vašimi osobními údaji: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu dat v zaslaném 

životopise a motivačním dopise organizaci Charita Opava, Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-

Jaktař dávám souhlas k jejich zpracování a uchování v databázi po dobu 1 roku.“ 
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