
 
 

                                                                             Staňte se součástí našeho týmu! 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE 

pro Domov pro seniory v Libici nad Cidlinou 

 

nástup: ihned nebo dle dohody 

pracoviště: Husova 2, Libice nad Cidlinou 

Mzda: 24 000 Kč – 25 000 Kč 

Náplň práce: 

 sociální práce se seniory a jejich rodinami (domov pro seniory a domov se 
zvláštním režimem) 

 vedení procesu přijímání klientů do sociálních služeb 
 poskytování základního a odborného sociálního poradenství 
 vedení dokumentace a administrativy spojené s poskytováním sociálních služby 
 realizace procesu individuálního plánování klientů služeb 
 spolupráce s vedoucí domova pro seniory, týmem pracovníků v sociálních 

službách, aktivizační pracovnicí a zdravotními pracovníky 
 vytváření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, tvorba metodik 
 podíl na vytváření dobrého jména organizace, její propagace, spolupráce s 

dalšími partnery a institucemi 

Požadujeme: 

 ukončené VOŠ nebo VŠ vzdělání sociálního směru nebo v oboru speciální 
pedagogika (dle zákona o sociálních službách), případně započaté studium v 
tomto oboru 

 znalost legislativy související s poskytováním sociálních služeb 
 řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 
 znalost práce PC (Word, Excel a další) 
 respekt k hodnotám zřizovatele a ochotu naplňovat poslání střediska 
 bezúhonnost a zdravotní způsobilost 

Výhodou je: 

 zkušenost s cílovou skupinou 
 znalost programu IS Cygnus 

Nabízíme: 

 plný nebo zkrácený úvazek 
 zvýšení mzdy po zkušební době 
 5 týdnů dovolené 
 po zkušební době možnost pružné pracovní doby 
 supervizní a metodickou podporu 
 možnost podílet se na rozvoji střediska 



 
 

                                                                             Staňte se součástí našeho týmu! 

 po jednom roce pracovní poměr na dobu neurčitou 
 možnost dalšího vzdělávání 
 příspěvek na stravování 
 přátelský pracovní kolektiv 

Pozice je vhodná pro absolventy. 

Pozice vhodná pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené. 

Pokud Vás tato pracovní pozice zaujala, budeme se těšit na Váš strukturovaný životopis 
a motivační dopis. 

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Danu Batalovou, tel. 734 809 127, 
pece.stred@diakonie.cz. 

 

 


