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

přijme na pracovní pozici

PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH

v přímé obslužné péči

PRO DOMOV PŘÍSTAV PRAHA

Základní popis práce: 

- Přímá péče v domově se zvláštním režimem pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu 
věku, chronických a duševních onemocnění, demencí a závislostí na návykových látkách

- Týmová spolupráce se sociálními pracovníky a zdravotnickým personálem při řešení 
nepříznivé situace uživatele spojené se ztrátou bydlení a sníženou soběstačností – 
zvyšování/udržení kompetencí a samostatnosti uživatele, důraz kladen na svobodnou vůli 
uživatele

- Zajištění péče o vlastní osobu uživatele (pomoc s hygienou, pomoc při přesunu z/na lůžko, 
pomoc s příjmem stravy, polohování aj.) a aktivizace uživatele (volnočasové aktivity, 
doprovody, podpora rehabilitace uživatele aj.)

Požadujeme: 

- čistý trestní rejstřík

- schopnost empatie, vstřícného a citlivého přístupu k uživatelům

- schopnost pracovat v týmu i samostatně

- aktivní a zodpovědný přístup k práci

- znalost práce na PC

- psychická odolnost a odolnost vůči stresu

- respektování křesťanských zásad Armády spásy

Výhodou:

- vzdělání pracovníka v sociálních službách dle zák. o soc. službách č. 108/2006 Sb.(možné 
doplnit do 18-ti měsíců od nástupu)

- potravinářský průkaz

- zkušenosti s péčí o druhou osobu

- zkušenosti s prací s lidmi bez domova

- řidičský průkaz sk. B

Nabízíme: 

- možnost práce na hlavní pracovní poměr (směnný provoz) či na DPP



- pravidelné supervize (1x/měsíc) a zákonné vzdělávání (24h/rok)

- dodatková dovolená (225hod./rok) při plném úvazku

- stravenky, příspěvek na penzijní připojištění (po prvním odpracovaném roce)

- prostor pro realizaci vlastních nápadů v rámci sociální služby

- nástupní mzda: 26 700 Kč + příplatky za směny + pohyblivá složka mzdy

Místo výkonu práce: 

Armáda spásy v České republice, z. s., Domov Přístav Praha, Sněženková 2973, 106 00 Praha 10

Předpokládaný termín nástupu: ihned

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis elektronicky na adresu 
petra.drvotova@armadaspasy.cz nebo písemně na adresu: CSSBB, Domov Přístav, Sněženková 
2973/8, Praha 10, 106 00

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


