
SPOLU Olomouc
 
 

SPOLU Olomouc vyhlašuje výběrové řízení  
na 2 pozice sociálního pracovníka  
ve službě AKTIVIZAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROGRAMY 

 

Nabízíme 
• Zajímavou a smysluplnou práci. 
• Prostor pro tvůrčí práci, pružnou pracovní dobu. 
• Možnost dalšího vzdělávání a supervize. 
• Pracovní úvazek 0,75 a 1,0 | smlouva na dobu určitou s možností prodloužení | 

nástup od 14. 11. 2016 a od 1. 1. 2017. 
 
Požadavky na pracovníka  
• Věk nad 21 let, trestní a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost.  
• Odborná kvalifikace dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. (VŠ nebo VOŠ).  
• Zkušenost s přímou prací s lidmi s mentálním postižením. 
•  Respektující přístup k lidem, orientace na podporu a integraci.  
•  Zodpovědnost, svědomitost, flexibilita, schopnost sebereflexe. 
•  Schopnost pracovat v týmu i samostatně, efektivně využívat čas a získávat další informace 

a kontakty. 
•  Organizační schopnosti. 
•  Schopnost pohotově reagovat, operativně se rozhodovat v neobvyklých situacích. 
• Schopnost vést tým asistentů, motivovat asistenty, kontrolovat a hodnotit jejich práci. 
•  Orientace ve Standardech kvality pro poskytování sociální služby. 
• Zkušenost s individuálním plánováním a s poskytováním základního poradenství. 
 
Náplň práce 
• Jednání se zájemci o sociální službu (vedení informativního rozhovoru, průběžného 

jednání, přijetí do služby) a spolupráce s uživateli a rodinami uživatelů služby.  
•  Vyhledávání a přijímání osob vhodných na pracovní pozici Osobní asistent a podíl na jejich 

odborné průpravě a metodickém vedení. 
•  Individuální plánování s uživateli služby. 
•  Příprava a realizace skupinových a individuálních programů pro uživatele služby. 

Koordinace služby, evidence činnosti a dat souvisejících s poskytováním služby. 
• Sestavování, vedení a systematická podpora týmů asistentů skupinových programů. 
•  Podíl na aktualizaci metodiky sociální služby. 
•  Přímá práce s uživateli služby. 
•  Podíl na provozu a propagaci sociální služby. 
•  Obnovování, upevňování a doplňování kvalifikace formou dalšího vzdělávání. 

 

 
Strukturovaný životopis a Motivační dopis (proč chcete pracovat na této pozici a jaké 
máte zkušenosti s lidmi s mentálním postižením v rozsahu max.  jedné strany A4), 
zasílejte  e-mailem na adresu:  solovska@spoluolomouc.cz do 20. 10. 2016.  
Do předmětu mailu uveďte: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ARP  

Všem zájemcům odpovíme, vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru. 
 
 

Kontaktní údaje: Vendula Solovská, vedoucí sociální služby 

     SPOLU Olomouc, z. s., Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc 

   e-mail: solovska@spoluolomouc.cz | tel.: 731 186 742  

www.spoluolomouc.cz 
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