
 
ARMÁDA SPÁSY 
DOMOV PŘÍSTAV 

 
Zukalova 1401/3, Moravská Ostrava 

přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr 
 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 
DOMOVA PŘÍSTAV OSTRAVA - ZUKALOVA 

 
Požadujeme: 

 dobrý zdravotní stav, čistý trestní rejstřík, 

 vzdělání pro výkon práce sociálního pracovníka dle požadavků §110 zákona o sociálních službách 
108/2006 Sb., tj. vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a 
příbuzných oborech, 

 iniciativní a vstřícný přístup, dobré komunikační schopnosti, eticky korektní a lidské nastavení vůči 
uživatelům služby, 

 samostatnost, důslednost, schopnost spolupráce v týmu, flexibilita, empatie, 

 ochota dále se vzdělávat, 

 respektování křesťanských zásad Armády spásy, 

 schopnost práce na PC a další administrativní práce, 

 schopnost metodicky i organizačně vést svěřené pracovníky v sociálních službách, 
 

Vítáme: 

 praxi v sociálních službách, zkušenosti s vedením lidí, 

 další absolvované vzdělávání v oblasti sociální práce ve zdravotně-sociální oblasti. 

 řidičský průkaz sk. B. 
 

Nabízíme: 

 práci v mezinárodní křesťanské organizaci,  

 plný pracovní úvazek 40 hod. týdně, ranní směny v pracovních dnech 

 nástupní plat je 22.200 tis Kč, odpovídající platový růst. Další příplatky po odpracovaných 12 
měsících,  

 možnost dalšího vzdělávání, podnětné pracovní prostředí a kolektiv, 

 zaměstnanecké výhody, příspěvek na dovolenou, strava zdarma,  
 

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 4. 2018, případně dohodou 
 

Místo výkonu práce: 

 Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava – Zukalova, Zukalova 1401/3, Ostrava 70300 

 Jsme domov pro lidi bez přístřeší, kteří potřebují dopomoc druhé osoby, více informací naleznete na 
www.armadaspasy.cz.  

Postup pro zájemce: 

 Zájemci zasílejte strukturovaný životopis, motivační dopis a doklad o vzdělání průběžně na 
emailovou adresu pristav@armadaspasy.cz nejpozději do 5. 3. 2018, do 12:00h 

 Vybraní uchazeči budou telefonicky kontaktování a přizvání k ústnímu pohovoru, který proběhne 
dne 7. 3. 2018 

Další informace: 

 Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu 
výběru nového pracovníka. Poté budou materiály skartovány. 

 Bližší informace u Mgr. Lenka Plíhalová tel: 737 215 421 

mailto:pristav@armadaspasy.cz

