
Armáda spásy v České republice, z.s.
Centrum sociálních služeb B. Bureše

Tusarova 60/1271
170 00 Praha 7

vypisuje výběrové řízení na pozici
Pracovník/ce v sociálních službách

 
 
 Hlavní cíl: 

• poskytování přímé podpory lidem bez domova, využívajícím sociální služby Armády spásy v 
Praze

• zajištění provozu noclehárny a nízkoprahového denního centra 
• zajištění nepřetržitého provozu azylového domu 

Požadujeme 
• vstřícný přístup k uživatelům na základě křesťanských hodnot 
• zralou a psychicky odolnou osobnost, schopnou práce s jednotlivci i komunitou uživatelů 
• komunikativnost, empatii, samostatnost, týmovost, pečlivost 
• znalost práce na PC - text, tabulky, databáze, internet 
• čistý trestní rejstřík 

Výhodou: 
• splnění podmínek pro výkon funkce podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
• zkušenost s prací v neziskovém sektoru

Nabízíme 
• pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
• plný úvazek 37,5 hodin týdně ve směnném provozu 
• nástupní plat cca. 22.000 - 25.000 Kč dle počtu nočních či víkendových směn a svátků, 
• firemní benefity - stravenky, příspěvek na dovolenou, multisport karta
• 5 týdnů dovolené
• zajímavou a smysluplnou práci v křesťanské organizaci
• možnost seberealizace při pomoci lidem bez domova
• stabilní zázemí mezinárodní křesťanské organizace 
• příspěvek na dopravu
• příspěvek na penzijní připojištění
• podpora dalšího profesního růstu, pravidelné supervize a vzdělávání dle osobních potřeb

 
Místo výkonu práce: 
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 1271/ 60, Praha 7 
 
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
 
Pokud Vás tato nabídka zaujala, odešlete svůj životopis a motivační dopis do 15. 4. 2019 
elektronicky na adresu vedoucí přímé práce NDC, Věry Zemanové, E: 
vera_zemanovaova@armadaspasy.cz 

nebo:
písemně na adresu: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 1271/ 60, 
170 00 Praha 7.
 
(Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru 
nového pracovníka. Poté budou materiály skartovány.)


