
Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 
Denní stacionář – Domovinka 

Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava 
 

 

Nabídka volné pracovní pozice v Denním stacionáři Domovinka: 

 

Nabízená pracovní pozice: pracovník/ce v sociálních službách 

Nástup: 1. 6. 2021 

Místo pracoviště: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava 

Pracovní poměr: 1,0 (HPP) 

Pracovní doba: jednosměnný provoz od pondělí do pátku 7:00 – 15:30 hodin 

Smluvní vztah: pracovní smlouva na dobu určitou 1 roku se zkušební dobou 3    

                           měsíce. Poté možnost prodloužení na dobu neurčitou    

Mzdové ohodnocení: 22 000 Kč – 23 000 Kč 

Vzdělání: minimálně základní vzdělání a absolvovaný akreditovaný kvalifikační 

        kurz pracovníka v sociálních službách v souladu se zákonem č.       

        108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

Základní popis pracovní pozice 

Přímá práce s dospělými lidmi se zdravotním postižením, zejména s mentálním  

a kombinovaným postižením, včetně osob s poruchou autistického spektra. Jedná 

se zejména o pomoc při zvládání základních činností a úkonů v souladu s § 51 

zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, a § 17 vyhlášky č. 505/2006Sb.  

v platném znění. 

Další požadavky 

➢ odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách 

➢ trestní bezúhonnost 

➢ zdravotní způsobilost 

➢ dobrá uživatelská znalost práce s PC – výhoda znalosti uživatelského 

programu Cygnus 

➢ zdravotní průkaz 

➢ ŘP – aktivní řidič 

➢ zkušenosti v oblasti v práce s lidmi s mentálním postižením a s poruchou 

autistického spektra výhodou 
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Osobnostní předpoklady  

 

➢ klidný a trpělivý přístup 

➢ schopnost kreativního myšlení i tvoření 

➢ schopnost týmové spolupráce 

➢ komunikační dovednosti 

➢ samostatnost v rozhodování 

➢ zodpovědnost 

Co můžete očekávat: 

➢ další vzdělávání a profesní rozvoj 

➢ příspěvek na stravování 

➢ 25 dnů dovolené + dodatková dovolená 

 

V případě zájmu o výše nabízenou pozici prosím o zaslání motivačního  

dopisu společně se strukturovaným životopisem na e-mail – 

domovinka.vedouci@seznam.cz. 

 

V případě dalších dotazů prosím o telefonický kontakt ve všedních dnech v době 

mezi 9:00 – 12:00 hodinou – Petr Kubesa - 731 632 722. 
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