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

VEDOUCÍ SLUŽBY DOZP STUDÉNKA 
 
s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče: 
 
Druh práce – Vedoucí služby DOZP Studénka – Pracovník v sociálních službách 
 
Místo výkonu práce – DOZP Studénka  
 
Počet obsazovaných míst – 1 
 
Pracovní poměr – zatím na dobu určitou s nástupem nejlépe od 1. 6. 2018  
 
Charakteristika vykonávané práce 
- samostatné vedení služby Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 18 klientů 
- organizace práce 20 pracovníků v sociálních službách 
- organizace činností služby dle zákona a dle principu normality 
- aj. 
 
Platové zařazení – dle NV 341/2017 Sb. – dle počtu let započitatelné praxe 
                              (22.900 Kč – 31.400 Kč, po zapracování přiznání osobního příplatku) 

  
Požadované vzdělání – SŠ s maturitou + praxe v sociálních službách, výhodou splnění kvalifikace 
pro výkon sociálního pracovníka  
 
Další požadavky – schopnost samostatného řízení služby, pozitivní přístup ke změnám, 
protransformační smýšlení, schopnost pozitivní motivace pracovníků, trestní bezúhonnost, zdravotní 
způsobilost, znalost práce na PC 
 
Zaměstnanecké výhody – pružná pracovní doba, práce v inovativním prostředí, stravenky, služ. 
notebook 
 
Výhodou – akreditovaný kurz pro PSS, 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 26. 4. 
2018 (čas bude upřesněn), DOZP Studénka, Poštovní 912. 
 
Přihlášky k výběrovému řízení se životopisem zasílejte do 22. 4. 2018:  
- poštou – Domov NaNovo, p.o. Poštovní 912, Studénka, 742 13 
- e-mailem – mzdova@dnanovo.cz 
- osobně 
 
 
 
Mgr. Lukáš Spurný, MBA 
ředitel organizace 
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