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Ředitel organizace Domov NaNovo, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 
 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK 
 
s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče: 
 
Druh práce – Sociální pracovník 
 
Místo výkonu práce – Chráněné bydlení Nový Jičín, Slovanská 1555, Nový Jičín 
 
Počet obsazovaných míst – 1 
 
Pracovní poměr – zatím na dobu určitou s nástupem nejlépe od 1. 6. 2019  
 
Charakteristika vykonávané práce 
- vede sociálně právní agendu klientů včetně osobních spisů 
- pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí uživatelů 
- je v denním přímém kontaktu s klienty 
- koordinuje individuální plánování aj. 
 
Platové zařazení – dle NV 341/2017 Sb. – dle počtu let započitatelné praxe 
                              (22.800 Kč – 34.320 Kč, po zapracování navíc přiznání osobního příplatku) 

  
Požadované vzdělání – VOŠ, VŠ dle zákona č. 108/2006 Sb. (sociální práce a sociální pedagogika, 
sociální pedagogika, sociální a humanitární práce, sociálně právní činnost …)   
 
Další požadavky – schopnost samostatného plánování a rozhodování, pozitivní přístup ke změnám, 
protransformační smýšlení, schopnost pozitivní motivace klientů, trestní bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost, znalost práce na PC 
 
Zaměstnanecké výhody – pružná pracovní doba, práce v inovativním prostředí, stravenky, služ. 
notebook, telefon 
 
Výhodou – ŘP sk. B 
 
Termín a místo výběrového řízení – V prvním kole budou uchazeči posuzováni podle zaslaných 
materiálů, pro druhé kolo budou pozváni k osobnímu pohovoru jen vybraní uchazeči na den 
23.5.2019 (čas bude upřesněn), Chráněné bydlení Nový Jičín, Slovanská 1555. 
 
Přihlášky se životopisem k výběrovému řízení zasílejte do 20. 5. 2019 do 12.00 hod  
- poštou – Domov NaNovo, p.o. Poštovní 912, Studénka, 742 13 
- e-mailem – mzdova@dnanovo.cz 
- osobně 
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Osobní údaje uchazečů o zaměstnání získané na základě výběrového řízení jsou po skončení 
výběrového řízení vymazány a papírové životopisy skartovány. V případě, že uchazeč o zaměstnání  
nebo zaměstnavatel má zájem o ponechání životopisu pro případnou budoucí spolupráci,  musí dát 
uchazeč  písemný souhlas se zpracováním osobních údajů.  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Lukáš Spurný, MBA 
ředitel organizace 
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