
 

Armáda spásy v České republice, z. s. 
 Oblastní ředitelství Armády spásy 

pro Hlavní město Praha, Ústecký kraj a Karlovarský kraj 
Tusarova 60, 170 00 Praha 7 

 

Vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici 
 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Centra sociálních služeb Lidická Praha 5 

 
Hlavní cílem je vedení svěřených sociálních služeb a programů, které naplňují sociální 
potřeby lidí na základě křesťanských hodnot.  
 

Dílčí cíle: 
 Pracovníci sociálních služeb mají všechny informace pro přijetí své odpovědnosti, 

znají hranice svých kompetencí, znají svou pracovní náplň, podle které pracují. 

 Sociální služby dodržují schválený rozpočet a podmínky dotačních smluv. 

 Sociální služby naplňují standardy kvality sociálních služeb stanovené legislativou ČR 

i vnitřní předpisy Armády spásy. 

 

Zodpovídá a vede: 
 Odpovídá za vedení sociálních služeb a programů v Centrum sociálních služeb 

Lidická, Praha 5, jimiž jsou: terénní program, sociální rehabilitace a prevence 
bezdomovectví. 

 Odpovídá za dodržování schváleného rozpočtů. 

 Odpovídá za komunikaci s městem a dalšími subjekty na území města dle strategie 
organizace.  

 
Požadujeme: 

 Vzdělání: VOŠ, VŠ (dle zákona 108/2006 sb. na pozici sociální pracovník).  

 Praxi v sociálních službách minimálně 2 roky. Praxe ve vedoucí pozici nebo Armádě 
spásy výhodou.  

 Jazyková dovednost ČJ slovem a písmem. 

 PC dovednosti uživatelská (MS Office, organizace pošty). 

 Znalost legislativy (zákoník práce, zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách ve 
znění pozdějších předpisů) a dalších předpisů zaměřených na sociální práci. 

 Řidičský průkaz skupiny B výhodnou. 

 Manažerské dovednosti. 

 Vedoucí dovednosti, plánování, organizace a kontrola. 

 Komunikace ve vnějších vztazích. 

 Spolupráce a týmová práce. 

 Samostatnost (tvořivost a nápaditost). 

 Schopnost sebereflexe (osobní rozvoj). 

 Ztotožnění se s křesťanskými hodnotami. 

 Čistý trestní rejstřík. 
 
Nabízíme: 

 zázemí mezinárodní křesťanské organizace 

 systém benefitů  

 odpovídající mzdové ohodnocení 

 možnost vzdělávání 

 podporu osobnostního růstu 
 

Místo výkonu práce: Praha 
Nástupu: 1. 6. 2017 
 



Pokud vás tato nabídka zaujala, odešlete svůj životopis a motivační dopis na adresu 
asistentky oblastního ředitele, Evelíny Opltové (písemně: Tusarova 60, Praha 7; nebo 
elektronicky: evelina_opltova@armadaspasy.cz),  
a to: nejpozději do: 2. 5. 2017.  
 
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání, které proběhne dne 16. 5. 2017, od 
11:30 hod. v Praze. 
 
„Zasláním materiálů o své osobě zájemce o zaměstnání souhlasí s uchováním svých 
osobních údajů po dobu výběrového řízení na danou pracovní pozici. Poté budou všechny 
materiály skartovány.“ 
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