
Armáda spásy v České republice, z.s. 

Azylový dům pro muže 
 
 

přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr  
na zástup za dlouhodobou nemocenskou 

 
 

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
služba: azylový dům, noclehárna 

 

Hlavní cíl: Vedená přímá obslužná a pečovatelská činnost s uživatelem sociálních služeb naplňuje standardy 
kvality sociálních služeb stanovené legislativou ČR i vnitřními předpisy Armády spásy 

 

Požadujeme: 

 čistý trestní rejstřík, dobrý zdravotní stav,  

 vzdělání pro výkon práce pracovníka v sociálních službách dle požadavků §116 zákona o sociálních 
službách 108/2006 Sb. (požadován kvalifikační kurz lze doplnit do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání), 

 schopnost práce v třísměnném provozu (ranní, odpolední, noční směna), 

 zralou a psychicky odolnou osobnost, 

 iniciativní a vstřícný přístup k uživatelům služby 

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

 ochota dále se vzdělávat, 

 respektování křesťanských zásad Armády spásy, 

 schopnost práce na PC. 
 

Vítáme: 

 praxi v sociálních službách, 

 akreditovaný kvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, 

 řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič. 
 

Nabízíme: 

 práci v mezinárodní křesťanské organizaci,  

 plný pracovní úvazek 37,5 hod./týdně v nepřetržitém, směnném provozu 

 nástupní mzda 18.600,- Kč + příplatky za víkendy, svátky, noční, odpovídající platový růst, 

 možnost dalšího vzdělávání, 

 příjemné pracovní prostředí a zázemí, 

 systém benefitů (5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na dopravu aj.). 
 

Předpokládaný termín nástupu: 1.4.2020 (zástup za dlouhodobou nemocenskou) 
 

Místo výkonu práce: 

 Azylový dům pro muže, Na Spojce 807/2, 736 01 Havířov. 
  

Postup pro zájemce: 

 Zájemci zasílejte strukturovaný životopis a motivační dopis na emailovou adresu: 
andrea.schmidova@armadaspasy.cz nejpozději do 10.3.2020. 

 Vybrání uchazeči budou telefonicky kontaktování a přizvání k ústnímu pohovoru, který proběhne dne 
13.3.2020. 
 

Další informace: 

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

 Bližší informace u Bc. Andrea Schmidová tel: 773 770 143. 

mailto:andrea.schmidova@armadaspasy.cz

