
 

Armáda spásy, Havířov přijme zaměstnance 
na hlavní pracovní poměr na pracovní pozici: 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 
Azylový dům pro muže, Havířov 

 
 
Hlavním cílem náplně práce je zajišťovat odbornou sociální práci naplňující standardy kvality 
sociálních služeb stanovené legislativou ČR i vnitřními předpisy Armády spásy. 
 

Požadujeme: 

 čistý trestní rejstřík, 

 vzdělání pro výkon práce sociálního pracovníka dle požadavků §110 zákona o sociálních službách 
108/2006 Sb., tj. vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce a 
příbuzných oborech, 

 uživatelskou znalost PC dovedností a další administrativní práce, 

 výborná znalost českého jazyka slovem i písmem, 

 iniciativní a vstřícný přístup, dobré komunikační schopnosti, eticky korektní a lidské nastavení vůči 
uživatelům služby,  

 samostatnost, pružné přizpůsobování se změnám, úroveň řešení nových a nečekaných situací, 

 odpovědnost, spolehlivost, schopnost spolupráce v týmu,  

 ochota dále se vzdělávat, nebát se využít nové poznatky v praxi, 

 respektování křesťanských zásad a naplňování hodnot Armády spásy. 
 

Vítáme: 

 praxi v sociálních službách, 

 další absolvované vzdělávání v oblasti sociální práce. 
 

Nabízíme:  

 pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, 

 smysluplnou práci v křesťanské organizaci, podnětné pracovní prostředí a kolektiv, 

 plný pracovní úvazek 37,5 hod./týdně, ranní i odpolední směny, směny o víkendu, 

 mzdu od 28.200,- Kč + příplatky za víkendy, 

 možnost dalšího vzdělávání,  

 zaměstnanecké výhody. 
 

Předpokládaný termín nástupu: možný nástup ihned, nejpozději 1.4.2021. 
 

Místo výkonu práce: 

 Azylový dům pro muže, Na Spojce 807/2, 73601 Havířov 
 

Postup pro zájemce: 

 Zájemci zasílejte: - strukturovaný životopis,  
                                - motivační dopis, 
                                - kopii dokladu o vzdělání, 
na emailovou adresu andrea.schmidova@armadaspasy.cz nejpozději do 22.2.2021,  

 uchazeči budou dne 23.2.2021 kontaktováni s výsledkem prvního kola výběrového řízení na základě 
zaslaných materiálů, 

 vybraní uchazeči postoupí do druhého kola výběrového řízení, kdy budou pozvání k ústnímu 
pohovoru, který proběhne dne 25.2.2021.  
 

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. Andrei Schmidové, DiS. tel.: 737 215 413. 

mailto:alica.neupauerova@armadaspasy.cz

