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Ředitel organizace Domov NaNovo, p. o. vyhlašuje výběrové řízení do nově otevřené služby 
v Suchdole nad Odrou pro lidi s duševním onemocněním 

na obsazení pracovního místa 
 

VEDOUCÍ SLUŽBY  
 
s těmito požadavky a podmínkami pro uchazeče: 
 
Druh práce – Vedoucí služby 
 
Místo výkonu práce – DOZP Suchdol n/O, Za Nádražím 215 
 
Počet obsazovaných míst – 1  
 
Pracovní poměr – zatím na dobu určitou s nástupem od 4/2023  
 
Charakteristika vykonávané práce 
- samostatné vedení služby DOZP Suchdol n/O s kapacitou 12 klientů 
- organizace práce 18 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 
                              (23 680 – 34 510, + příplatek za vedení a po zapracování navíc přiznání 
osobního příplatku)  

 
Požadované vzdělání – VŠ, SŠ v sociální oblasti, SŠ + kurs PSS - dle zákona č. 108/2006 Sb.  
 
Další požadavky – schopnost samostatného řízení služby, dobré organizační schopnosti, pozitivní 
přístup ke změnám, schopnost pozitivní motivace zaměstnanců a klientů, psychická odolnost, empatie, 
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič, trestní bezúhonnost, znalost práce na PC.  
 
Zaměstnanecké výhody – pružná pracovní doba, práce v inovativním prostředí, stravenky, služební 
notebook a telefon, příspěvek FKSP, slevy v rámci benefitního programu Moravskoslezského kraje  
 
Výhodou – praxe ve vedení lidí, zkušenosti s prací s lidmi s duševním onemocněním 
 
Žádosti se životopisem k výběrovému řízení zasílejte do 15. 1. 2023  
- poštou – Domov NaNovo, p.o. Poštovní 912, Studénka, 742 13 
- e-mailem – mzdova@dnanovo.cz 
- osobně – Domov NaNovo, p.o., Poštovní 912, Studénka, 742 13 
 
Výběrové řízení – v prvním kole budou uchazeči posuzováni dle zaslaných materiálů, k osobnímu 
pohovoru budou pozváni vybraní uchazeči. 
Předpokládaný termín výběrového řízení s osobní účastí – 26. 1. 2023.   
 
 
Mgr. et Mgr. Lukáš Spurný, MBA 
ředitel organizace 
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