
Armáda spásy v Havířově 
Dům pod Svahem – služba následné péče 

Pod svahem 284/1, 735 64 Havířov 

Vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 

Hlavní cílem je zajištění odborné sociální práce naplňující standardy kvality 
sociálních služeb stanovené legislativou ČR a vnitřními předpisy Armády spásy. 

Dílčí cíle 
 Poskytovat sociální práci, která řeší nepříznivou sociální situaci klientů s ohledem  

na cílovou skupinu. 
 Dodržovat etický kodex Armády spásy. 
 Naplňovat proces rozvoje strategického plánu organizace v sociální práci s klientem 

služby. 
 

Požadujeme: 
 VOŠ, VŠ (dle Zákona 108/2006 Sb. na pozici sociální pracovník) 
 PC dovednosti na uživatelské úrovni (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. 
 Ochota dále se vzdělávat. 
 Iniciativní a vstřícný přístup, eticky korektní a lidské nastavení vůči klientům služby, 

samostatnost, důslednost, flexibilita. 
 Schopnost metodicky a organizačně vést pracovníky v sociálních službách. 

 Komunikace ve vnějších vztazích. 
 Spolupráce a týmová práce. Samostatnost (tvořivost a nápaditost). 

 Schopnost sebereflexe (osobní rozvoj). 

 Ztotožnění se s křesťanskými hodnotami. 
 Čistý trestní rejstřík. 

 
Vítáme: 

 praxi v sociálních službách, zkušenost s vedením lidí 

 další absolvované vzdělávaní v oblasti sociální práce 
 

Nabízíme: 
 zázemí mezinárodní křesťanské organizace 

 systém benefitů, odpovídající mzdové ohodnocení  
 možnost vzdělávání, podporu osobnostního růstu 

 pracovní úvazek 38,75h týdně 
 ranní a odpolední směny, zpravidla 1 měsíčně pracovní víkend  

 noční směny nejsou, zaměstnanci zajišťují pohotovostní službu 
 nástupní plat 26 900 Kč 

 
Místo výkonu práce: Havířov 
Nástup možný: od 1. 8. 2019  

 
Pokud vás tato nabídka zaujala, odešlete prosím svůj životopis v maximálním rozsahu  
2 stránek A4 elektronicky a motivační dopis na adresu jan_vincenc@armadaspasy.cz 

a to nejpozději do 19. 7. 2019  
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu setkání, které proběhne 24. 7. 2019,  
od 8:00h  v Havířově. 

Zasláním materiálů o své osobě zájemce o zaměstnání souhlasí s uchováním svých osobních 
údajů po dobu výběrového řízení na danou pracovní pozici. 
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