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Vyhlašujeme výběrové řízení 

Organizace:   Česká abilympijská asociace, z. s. 

Pozice:    Sociální pracovník v rámci služby Sociální rehabilitace 

Místo výkonu práce:   Sladkovského 2824, 530 02 Pardubice 

Nástup:   leden 2017 

Kontaktní osoba:  Mgr. Pavlína Potůčková 

    tel. 777 006 525, e-mail: pavlina.potuckova@caacz.cz 

Popis pracovního místa: 

• pracovní doba zpravidla od 7. 30 – 16. 00 

• služba je poskytována ambulantní i terénní formou v pracovních dnech 

• sociální práce s lidmi se zdravotním nebo sociálním hendikepem (lidé s duševním 

onemocněním, tělesným, smyslovým, mentálním hendikepem, jiným zdravotním 

postižením, lidé dlouhodobě nezaměstnaní, lidé opouštějící zařízení ústavní výchovy) 

• specifikum služby – podpora při hledání práce, při tréninku pracovních dovedností 

• v rámci služby je sociální pracovník v kontaktu s přirozeným prostředím uživatele, dle 

potřeby i s odbornými lékaři, úřady, zaměstnavateli i pracovníky jiných organizací 

• administrativní činnosti – vedení kompletní agendy spojené s poskytovanou službou, 

vedení statistických údajů 

• spolupráce s ostatními členy týmu Sociální rehabilitace – vedoucí sociálních služeb, 

sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, právník 

Požadujeme: 

• vzdělání podle § 110, zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách 

• praxi v oblasti sociálních služeb 2 roky 

• pozitivní přístup, zodpovědnost, trestní bezúhonnost, spolehlivost 

• dobré komunikační schopnosti, empatii, flexibilitu, kreativitu 
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• schopnost pracovat samostatně i v týmu 

• schopnost sebereflexe, ochotu se nadále vzdělávat 

Nabízíme: 

• hlavní pracovní poměr na dobu určitou (do konce roku 2017) s možností prodloužení 

• nástup v květnu 2017 

• mzda 17 000,- Kč až 19 000,- Kč měsíčně 

• smysluplné pracovní uplatnění 

• práci v dobře fungujícím a profesionálním týmu 

• možnost odborného růstu, intervize, supervize, 5 týdnů dovolené 

 

Profesní životopis, motivační dopis a prohlášení ve znění:   

 Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového 

 řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/ 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas 

 k jejich zpracování 

zasílejte na adresu:  pavlina.potuckova@caacz.cz   

nebo poštou na: Česká abilympijská asociace, z. s.,      

   Sladkovského 2824, Pardubice 

Termín pro zasílání: do 31. 3. 2017 
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