
ARMÁDA SPÁSY v ČR , z.s. 
Sociální služby ADELANTE 

Azylový dům pro muže a ambulantní služby 
U Nových Válcoven 1592/9a, Ostrava – Mariánské Hory. 

 
Vypisuje výběrové řízení na pozici 

PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
 
Hlavní cíl: 

• poskytování přímé podpory lidem bez domova, využívajícím sociální služby Armády spásy Ostrava 

• zajištění nepřetržitého provozu azylového domu pro muže v Ostravě 

• zajištění provozu noclehárny pro muže v Ostravě 

• zajištění nepřetržitého provozu azylového domu pro ženy v Ostravě 

• zajištění provozu noclehárny pro ženy v Ostravě 
 
Požadujeme 

• vstřícný a empatický přístup k uživatelům na základě křesťanských hodnot 

• dobrý zdravotní stav, schopnost práce v noci 

• zralou a psychicky odolnou osobnost, schopnou práce s jednotlivci i komunitou uživatelů 

• komunikativnost, empatii, samostatnost, schopnost týmové práce, pečlivost 

• znalost práce na PC - text, tabulky, databáze, internet 

• minimálně střední vzdělání s výučním listem 

• splnění podmínek pro výkon funkce podle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách výhodou 

• čistý trestní rejstřík 
 
Vítáme: 

• praxi v sociálních službách, pomáhajících profesích, 
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič, 

 
Nabízíme 

• pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení  

• plný úvazek  37,5  hodin týdně v nepřetržitém, směnném provozu 
nástupní plat 20.600,- (+příplatky za noční směny, soboty a neděle, svátky, po roce smlouvy další 
navýšení) + pohyblivá složka mzdy  

• firemní benefity 

• zajímavou a smysluplnou práci  

• možnost seberealizace při pomoci lidem 

• stabilní zázemí mezinárodní křesťanské organizace 

• podpora dalšího profesního růstu 
 

Místo výkonu práce: U Nových Válcoven 9a, Ostrava – Mariánské Hory a Gen. Píky 25 Ostrava – Fifejdy .  
 
Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2022 nebo po dohodě  
 
Pokud vás tato nabídka zaujala, odešlete svůj životopis a motivační dopis na adresu uvedenou v záhlaví 
nebo na e-mailovou adresu : jana.petrickova@armadaspasy.cz, v kopii  tomas.hruska@armadaspasy.cz  
nejpozději do: 29. 6. 2022 
kontaktní osoba : vedoucí přímé práce ambul.služeb  Mgr. Petričková Jana  773 770 107  
 
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které proběhne začátkem července 2022 
(Zasláním materiálů o své osobě zájemce o zaměstnání souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu 
výběrového řízení na danou pozici. Poté budou materiály skartovány.) 
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