
 
ARMÁDA SPÁSY 
DOMOV PŘÍSTAV 

 
Zukalova 1401/3, 703 00 Ostrava  

přijme 1 zaměstnance na hlavní pracovní poměr 
 

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
PŘÍMÁ OBSLUŽNÁ PÉČE 

DOMOVA PŘÍSTAV OSTRAVA - ZUKALOVA 
 
Požadujeme: 

 dobrý zdravotní stav, čistý trestní rejstřík, 

 vzdělání pro pracovníka v sociálních službách (přímá obslužná péče) dle požadavků §116 zákona o 
sociálních službách 108/2006 Sb., požadované vzdělání je možno si případně doplnit do 18 měsíců 
od nástupu do zaměstnání, 

 iniciativní a vstřícný přístup k seniorům, dobré komunikační schopnosti, 

 ochota při každodenní péči o seniory, eticky korektní nastavení vůči klientům,  

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

 ochota dále se vzdělávat, 

 respektování křesťanských zásad Armády spásy, 

 schopnost práce na PC, 
 

Vítáme: 

 praxi ve zdravotních či sociálních službách,  

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

Nabízíme: 

 práci ve stabilní a etablované mezinárodní křesťanské organizaci,  

 plný pracovní úvazek 37,5 hod. týdně, nepřetržitý pracovní režim ve  12 hodinových směnách, 

 nástupní plat je 18 200 Kč + příplatky za směnnost, svátky apod., odpovídající platový růst. Další 
příplatky po odpracovaném roce.  

 možnost dalšího vzdělávání, 

 zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravu, příspěvek na dovolenou, vánoční bonus, 25 dnů 
dovolené, penzijní připojištění apod.) 

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2019, případně dle dohody. 

Místo výkonu práce: 

 Armáda spásy, Domov Přístav Ostrava – Zukalova, Zukalova 1401/3, Ostrava 703 00 

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

 

Postup pro zájemce: 

 Prosím, zašlete strukturovaný životopis co nejdříve, nejpozději do 17. 12. 2018 na emailovou adresu 
pristav@armadaspasy.cz.  

 

Další informace: 

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

 Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru telefonicky. 

 Výběrové řízení proběhne dne 19. 12. 2018. 

 Bližší informace u Mgr. Bc. Lenky Plíhalové, tel:  737 215 421 
 


