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

Lidická 18a
150 00 Praha 5

přijme
na pracovní pozici

TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA (SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK/ PvSS)

Nabízíme:
 plný pracovní úvazek
 možnost měsíčních supervizí a vzdělávání v oboru dle vlastního výběru (dlouhodobé

kurzy)
 stravenky
 5 týdnů dovolené
 vedení podporující realizaci vlastních nápadů v rámci sociální služby
 příjemné zázemí a skvělí kolegové
 předpokládaný termín nástupu nástup možný ihned
 mzda:   Sociální  pracovník  28.900  Kč  (splňovat  Zákon  o  sociálních  službách  č.

108/2006 Sb.) / Mzda se bude v roce 2020 zvyšovat. Pracovník v sociálních službách
26.000 Kč.

Požadujeme:
 vzdělání dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb. (minimálně VOŠ sociálního zamě-

ření v případě sociálního pracovníka)

 minimálně střední vzdělání s maturitou, kurz PvSS výhodou 
 čistý trestní rejstřík
 zájem o práci s lidmi bez domova a schopnost empatie ke klientům
 schopnost pracovat v týmu i samostatně, komunikativnost a odpovědnost
 znalost práce na PC
 respektování křesťanských zásad Armády spásy
 řidičský průkaz sk. B podmínkou (aktivní řidič)



Místo výkonu a základní popis práce:
 adresa pracoviště: Armáda spásy v České republice, z.s., Centrum sociálních služeb

Lidická, Lidická 18a, 150 00 Praha 5
 navštěvované lokality: hl. m. Praha
 popis  práce:  vyhledávání  osob  bez  přístřeší  v  jejich  přirozeném  prostředí,

poskytování základního poradenství, doprovody, zprostředkovávání lékařské pomoci,
poskytování sociálních služeb spojených s vozidlem Mobilní terénní služby, podpora
osob  při  zabydlování,  spolupráce  s  kurátory  navštěvovaných  lokalit,  případná
dopomoc s osobní hygienou, administrativa spojená s poskytováním služby.

 práce na koncepci sociální služby
 v případě, že máte zájem o bližší informace, napište na email: 

filip_peregrin@armadaspasy.cz; jan_desensky@armadaspasy.cz

STRUKTUROVANÉ ŽIVOTPISY zasílejte do 13. 3. 2020, elektronicky  na adresu: fi-
lip_peregrin@armadaspasy.cz A  NAPIŠTE  NÁM,  PROČ  BYSTE  CHTĚLI  PRA-
COVAT NA POZICI TERÉNNÍHO PRACOVNÍKA (SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK). Do
předmětu napište ,,TERÉNNÍ PRACOVNÍK,,. Výběrové řízení může být až na 3 kola; 1.
kolo – zaslání životopisu a motivačního dopisu, 2. kolo - pohovory s vybranými uchazeči,
kteří budou pozváni. Případné 3. kolo, by probíhalo v terénu. (Zasláním materiálů o své osobě zá-
jemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového pracovníka. Poté budou materiály
skartovány.)

mailto:filip_peregrin@armadaspasy.cz

