
 
 
 

 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Staňkova Brno  
Staňkova 4, 602 00 Brno 

 
Otevřené výběrové řízení na pracovní pozici 

VEDOUCÍ PŘÍMÉ PRÁCE 
služby „prevence bezdomovectví“ 

 

Náplň práce: 

1. Vede zaměstnance v přímé sociální práci, tak, aby jejich činnost naplňovala sociální potřeby 
uživatelů, zájemců a potřebných osob v souladu s křesťanskými hodnotami. 
Zodpovědnosti: 

 implementace a dodržování souboru stanovených pravidel a požadavků (vnitřní předpisy Armády 
spásy v ČR, strategický plán AS, zákonná legislativa, smluvní podmínky donátorů)  

 spolupracuje s přímým nadřízeným na zpracování a aktualizaci personálních plánů  

 odpovídá za kontrolu lidských zdrojů v souladu se systémem hodnocení a kontroly  

 odpovídá za rozvoj zaměstnanců v souladu s vnitřními předpisy organizace 

 odpovídá za celý proces sociální služby (řízení a kontrolu) ve vztahu s uživateli (jednání se 
zájemcem, uzavírání smlouvy, individuální plánování, průběh, vyhodnocování, ukončení  
a hodnocení služby) 

 účast v odborných skupinách dle pokynů nadřízeného 

 v rámci služeb odpovídá za dodržení vnitřních předpisů Armády spásy 

 
Požadujeme:  

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

 Praxe: v oboru výhodou, ve vedoucí funkci výhodou, v 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  

 Ztotožnění se s křesťanskými hodnotami 

 Manažerské dovednosti, Samostatnost (tvořivost a nápaditost), Schopnost sebereflexe (osobnostní 
rozvoj) 

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

 

 
 Nabízíme:  

 Plný pracovní úvazek, nástupní mzdu od 26.300 Kč s růstem po zkušební době.  

 Zázemí mezinárodní křesťanské organizace.  

 Systém zaměstnaneckých benefitů.  

 Odpovídající mzdové ohodnocení.  

 Možnost dalšího vzdělávání.  

 Podporu osobnostního růstu.  
 



 
Místo výkonu práce:  

 Brno 

 Nástup: od 1.8.2018 

 Pracovní smlouva na dobu určitou, po zaškolení a vyhodnocení spolupráce, možnost prodloužení na 
dobu neurčitou. 

 
Pokud vás tato nabídka zaujala, odešlete svůj strukturovaný životopis, motivační dopis a jednu relevantní 
referenci elektronicky na adresu pavel_kosorin@czh.salvationarmy.org 
Uzávěrka přihlášek do prvního kola výběrového řízení 19.6.2018 
 
Výběrové řízení je vícekolové 
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru, který proběhne v Centru sociálních služeb na 
Staňkově 4 v Brně. 
 

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


