
       Armáda spásy v České republice, z. s.
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

STAŇKOVA BRNO

vypisuje výběrové řízení na pozici

Vedoucí přímé práce Prevence bezdomovectví

Koho hledáme?

• někoho, kdo má vysokou motivaci a zájem o práci s cílovou skupinou 
• (osoby 18+, které jsou ohroženy ztrátou bydlení nebo bydlení už ztratily)
• někoho, kdo je schopný týmové i samostatné práce 
• někoho, kdo umí naslouchat a dobře komunikovat
• někoho, kdo je tvůrčí a aktivně se podílí na rozvoji sociální služby
• někoho, kdo je schopný profesionálního vystupování a zároveň přístupu s nadhledem
• někoho, kdo je schopný sebereflexe a rád na sobě pracuje (ochota učit se)

Co požadujeme?

• vzdělání dle zákona 108/2006 Sb§110. - minimální dosažené vzdělání VOŠ
• respekt k poslání, hodnotám a cílům Armády spásy
• dobré komunikační schopnosti 
• aktivní a zodpovědný přístup k práci
• schopnost práce v týmu
• kreativita a samostatnost
• znalost práce na PC
• čistý trestní rejstřík

Výhodou:

• zkušenost s cílovou skupinou osoby ohrožené sociálním vyloučením
• zkušenost s prací v neziskové organizaci
• praxe na pozici vedoucího či sociálního pracovníka
• řidičský průkaz skupiny „B“

Co dělá Vedoucí pracovník „prevence“?

• vedoucí přímé práce vede tým sociálních pracovníků v přímé práci a zajišťuje odbornou 
             sociální práci v rámci registrované sociální služby terénní programy Prevence bezdomovectví
• zodpovídá za provoz poskytované sociální služby
• zodpovídá za personální rozvoj sociálních pracovníků
• zodpovídá za vedení veškeré předepsané dokumentace (vnitřní dokumentace, 
             statistiky výkaznictví, vedení agendy sociální práce) 
• vytváří možnosti pro rozvoj služby 
• prostřednictvím přímé sociální práce pomáhá při řešení nepříznivé sociální situace klientů



Co Vám můžeme nabídnout?

• pracovní pozici na 1,0 úvazek/37,5 hodin týdně
• nástupní mzda: 30.500,- Kč (mzdové rozpětí do 42.100, -Kč)
• zaměstnanecké výhody (25 dní dovolené, možnost Multi sport karty, stravenková karta)
• účast na konferencích a interním vzdělávání
• teambulding
• práce v mezinárodní křesťanské organizaci
• možnost dalšího vzdělávání a profesního i osobního růstu
• práci v přátelském kolektivu, která není stereotypní a můžete v ní uplatnit své schopnosti a nápady

Termín nástupu: 15. 7. 2022 nebo dle dohody

Místo výkonu práce:

• Brno

Průběh výběrového řízení:
V případě zájmu o uvedenou pozici zašlete Váš strukturovaný životopis s motivačním dopisem na 
emailovou adresu ivana.kudelova@armadaspasy.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru, který proběhne v Centru sociálních služeb Staňkova,
na adrese Staňkova 6 v Brně. O termínu budou informováni. Výběrové řízení je 3 kolové: 1. Zhodnocení
písemných dokumentů 2. Pohovor 3. Stáž na pracovišti

(Zasláním údajů o své osobě souhlasíte s jejich uchováním po dobu trvání výběrového řízení. Poté budou skartovány.)


