
 
Armáda spásy v České republice, z. s. 

 
Sociálně aktivizační služby pro seniory Ostrava  

Ostrava-Poruba, M. Majerové 1733/6 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrava 

Ostrava-Přívoz, Palackého 741/25 
 

 
vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici 

Sociální pracovník  
 

 

• Vzdělání pro výkon práce sociálního pracovníka dle požadavků § 110 zákona o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. vyšší odborné nebo vysokoškolské 

vzdělání v oboru sociální práce a příbuzných oborech, které jsou akreditovány pro výkon práce 
sociálního pracovníka, doložit dokladem o státní závěrečné zkoušce či absolutoriu - 

státní zkouška z oborů jmenovaných ve výše uvedeném ustanovení zákona o 

sociálních službách! 

• Trestní bezúhonnost 

• Zdravotní způsobilost 

• Kladný vztah k cílovým skupinám obou služeb – děti a mládež, senioři a osoby se zdravotním 
postižením 

• Iniciativní a vstřícný přístup k uživatelům sociální služby, dobré komunikační schopnosti  

• Schopnost týmové spolupráce 

• Ochota vzdělávat se 

• Respektování křesťanských zásad Armády spásy 

Vítáme: 

• Praxi v sociálních službách 

• Řidičský průkaz sk. B 

Nabízíme: 

• Práci v mezinárodní křesťanské organizaci 

• Plný pracovní úvazek 37,5 hod. týdně: práce na dělený úvazek – 0,5 úvazku Sociálně aktivizační 
služby pro seniory Ostrava (SASS Ostrava); 0,5 úvazku Nizkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Ostrava (NZDM Ostrava) 

• Sociální práci s klienty ambulantní a terénní formou – SASS Ostrava 

• Sociální práci s klienty ambulantní formou – NZDM Ostrava 

• Nástupní plat 27.500,- Kč 

• Možnost dalšího vzdělávání, podnětné pracovní prostředí a pracovní kolektiv 

• Zaměstnanecké benefity 

Termín nástupu: 1. 9. 2022 

Místo výkonu práce: Ostrava 

Postup pro zájemce: Zájemci zasílejte strukturovaný životopis s motivačním dopisem max. 1 A4 
Do 26. 6. 2022 na emailovou adresu: judita.kachlova@armadaspasy.cz. Informace o sociálních 

službách na https://armadaspasy.cz/pobocky/ostrava/. 

Kontaktní osoby: 
Mgr. Judita Kachlová – vedoucí sociální služby 773 770 133,  judita.kachlova@armadaspasy.cz 
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Další informace: 

• Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováváním svých osobních údajů po dobu 

trvání výběrového řízení. Poskytnuté doklady pro výběrové řízení budou po výběrovém řízení 

skartovány. 

• Vybraní uchazeči budou pozvání k osobnímu pohovoru 


