
Armáda spásy v České republice, z. s. 
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KRNOV 
 

Čsl. Armády 837/36 bcd, Krnov, 79401 

 

Ředitel sociálních služeb v Krnově vypisuje výběrové řízení na pozici 

 

 

VEDOUCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 

 

Popis pracovního místa: 

Vedoucí sociálních služeb azylového domu, noclehárny, nízkoprahového denního centra vede a zodpovídá 

za systém sociální podpory pro uživatele sociální služby: 

- zodpovídá za provoz služeb 

- zodpovídá za kvalitu sociální práce s uživateli služeb (činnosti dle Zákona o sociálních 

službách č. 108/2006 Sb. vyhláška 505/2006 Sb.) 

- zodpovídá za personální rozvoj a řízení lidských zdrojů v rámci služeb 

 

Požadujeme: 

- praxi v sociálních službách (ideálně na pozici sociálního pracovníka) 

- vzdělání v sociální oblasti, odpovídající zákonu 108/2006 Sb. (VOŠS, VŠ) 

- komunikativnost a schopnost vedení týmu pracovníků 

- organizační a řídící schopnosti 

- výbornou schopnost empatie, vstřícný a citlivý přístup k uživatelům, psychickou odolnost 

- odpovědný přístup k práci 

- velmi dobrou znalost práce na PC (především Word a Excel) 

- ochotu dále se vzdělávat 

- schopnost sebereflexe 

- dobrý zdravotní stav 

- čistý trestní rejstřík 

- respektování křesťanských zásad Armády spásy (uvedeny na stránkách www.armadaspasy.cz) 

 

Vítáme: 

- manažerské dovednosti 

- další absolvované vzdělávání v oblasti přímé práce v sociální oblasti nebo manažerské oblasti 

- řidičský průkaz „B“ 

- praxe vedení týmu 

 

Nabízíme: 

- práci v mezinárodní křesťanské organizaci 

- plný pracovní úvazek 40 hod./týdně 

- odpovídající platové ohodnocení, mzda od 28 400 Kč 

- příjemné pracovní prostředí a zázemí 

- podpora osobnostního růstu 

- odpovídající platový růst 

- zaměstnanecké výhody 

- systém benefitů 

 

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 8. 2018 nebo dle dohody 

 

 

 

http://www.armadaspasy.cz/


Místo výkonu práce: 

Armáda spásy v České republice, z. s.  

Sociální služby Krnov – Azylový dům – sekce muži, Noclehárna, Nízkoprahové denní centrum  

 

Postup pro zájemce: 

Zájemci zasílejte strukturovaný životopis, motivační dopis a vypracovanou koncepci rozvoje sociálních 

služeb, která bude obsahovat návrh řízení lidských zdrojů, kvality sociální práce a ekonomiky sociálních 

služeb, které povedete. 

 

Materiál zpracujte v minimálním rozsahu 2-5 stránek A4 a odešlete elektronicky nejpozději do 20. 6. 2018 

na emailovou adresu: reditelstvimsk@armadaspasy.cz 

 

Po předchozí domluvě je možno se informovat o nabízeném pracovním místě. 

 

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru 28. 6. 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 nejpozději do 6. 6. 2018:  

Jiří Ivanov, jiri_ivanov@armadaspasy.cz mob: 773 770 349  

 

 


