
 
Domov důchodců Police nad Metují 

 Na Sibiři 149, PSČ 549 54 Police nad Metují  
                        IČO 71194002                                                      

 
     vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 

sociální pracovnice 
 

Kvalifikační předpoklady: 

- vzdělání minimálně VOŠ nebo Bc. vzdělání v oboru 

- odborná praxe v sociálních službách 

- trestní bezúhonnost (čistý výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců), 

- znalost práce s PC (Windows, MS Office – Word, Excel, elektronická komunikace) 

tvorba textových dokumentů,  

- zkušenosti s PC programem Cygnus ( IRESOFT Brno) výhodou, 

- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič výhodou. 

 

Odborné znalosti: 

- orientace v problematice poskytování péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 

pro seniory výhodou, 

- znalost zákona č.108/2006 a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 o sociálních službách, 

- znalost standardů kvality sociálních služeb 

 

Morálně osobnostní předpoklady  

- pozitivní osobní vztah k cílové skupině uživatelů služby 

- empatie a důvěryhodnost 

- respekt a uznání k práci druhých 

- umění vlastní sebekritiky a zpětného objektivního posouzení situace 

- etická úroveň vystupování v osobním jednání  

 

Seznam požadovaných dokumentů k přihlášce do výběrového řízení: 

- strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech a dovednostech týkajících se nabízené vedoucí pozice 

- doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie) 

- platný výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

- souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení 

ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů – formulář v přiloženém souboru (příloha č. 1) 

 

Vybranému uchazeči nabízíme tyto platové a pracovní podmínky:  

- základní plat – 10. platová třída (platový stupeň dle započitatelné praxe) dle nařízení 

vlády č. 341/2017 v platném znění a katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb.), 

- osobní příplatek dle § 131 Zák. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, 

- pracovní doba v jednosměnném provozu na plný úvazek (40 hod. týdně), případně i 

zkrácený úvazek  



- pracovní smlouva na dobu určitou do 30. 06. 2021 (zastupování za rodičovskou 

dovolenou) s 3 měsíční zkušební dobou. Po skončení zástupu možnost trvalého 

pracovního poměru.  

- možnost dalšího vzdělávání,  

- příjemné pracovní prostředí, dobrý pracovní kolektiv. 

 

Životopisy a ostatní dokumenty zasílejte: 

- poštou na adresu: Domov důchodců Police nad Metují  

      Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují 

 nebo 

- elektronicky na e-mail: ddpolice@centrum.cz 

 

Případné informace lze také získat na telefonu: 606 655 353 nebo 491 426 544 (ředitelka). 

Po uzávěrce zaslaných dokumentů budou vybraní uchazeči telefonicky vyzvání k ústnímu 

pohovoru.  

Nástup do funkce: 01. 11. 2020 nebo dle dohody 

 

 

 

 

 

 


