
Armáda spásy v Havířově 
Dvořákova 21/235, 736 01 Havířov - Město 

 

Vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
azylového domu pro matky s dětmi v Havířově. 

 
Hlavní cílem je vedení svěřené sociální služby a programů, které naplňují sociální 
potřeby lidí na základě křesťanských hodnot. 

 
Dílčí cíle 

 Pracovníci jím vedených sociálních služeb mají všechny informace pro přijetí své 
odpovědnosti, znají hranice svých kompetencí, znají svoji pracovní náplň, podle které 
pracují. 

 Vedené sociální služby dodržují schválený rozpočet a podmínky dotačních smluv. 
 Vedené sociální služby naplňují standardy kvality sociálních služeb stanovené 

legislativou ČR i vnitřními předpisy Armády spásy.  
 

Zodpovídá a vede: 

 Odpovídá za vedení sociální služby a programů v azylovém domě pro matky s dětmi 
 Odpovídá za dodržování schváleného rozpočtu. 
 Odpovídá za implementaci a dodržování souboru stanovených pravidel a požadavků 

(vnitřní předpisy Armády spásy v ČR, strategický plán AS, zákonná legislativa, smluvní 
podmínky donátorů). 

 Odpovídá za personální rozvoj a řízení lidských zdrojů v rámci služby. 
 

Požadujeme: 

 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 na uživatelské úrovni (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 výhodou. 
 Řídící 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: Havířov 
Nástup: od 1.9.2017  



 
Pokud vás tato nabídka zaujala, odešlete prosím svůj životopis a vypracovanou koncepci  
návrhu řízení (způsob řízení) sociální služby v minimálním rozsahu 2 stránek A4 elektronicky 
na adresu tomas_kolondra@czh.salvationarmy.org a to: nejpozději do 7.7.2017.  
 
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání, které proběhne 24.7.2017, od 8:30  
v Havířově. 
 
Zasláním materiálů o své osobě zájemce o zaměstnání souhlasí s uchováním svých osobních 
údajů po dobu výběrového řízení na danou pracovní pozici. 

mailto:reditelstvimsk@armadaspasy.cz

