
Sagapo, příspěvková organizace

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Pracovník v sociálních službách – základní výchovná 
nepedagogická činnost

POŽADUJEME:
Orientace v sociálně právních předpisech min. zák.č. 108/2006 Sb., empatie, časová flexibilita, komunikační 
dovednosti, samostatnost, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní staví, praxe v oboru vítána.
Vhodné i pro osoby se zdravotním postižením 1. stupně invalidity.
Vzdělání:
Úplné střední vzdělání s maturitou nebo střední vzdělání v oborech uvedených v platném právním předpise 
nebo v jiných oborech a absolvování odpovídajícího akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky 
v sociálních službách v rozsahu minimálně 150 hodin.
Akreditované kvalifikační kurzy možno absolvovat do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání.
Náplň práce: 

 rozvíjení pracovních návyků, pracovních aktivit a individuální zručnosti klientů, pomocí speciálních 
pracovních postupů a používání nástrojů, pracovních pomůcek a různých materiálů,

 zajišťování materiálu a pomůcek pro pracovní výcvik klientů,
 spolupráce se sociální pracovnicí, rodiči a opatrovníky klienta, popř. s úřady, školou, lékaři,
 vedení individuálního záznamu o průběhu poskytované služby, postup dle individuálního plánu klienta 

a průběžné hodnocení,
 podávání návrhů na jeho aktualizace,
 podílení se na podpoře obslužné péče klientů.

Platové zařazení:  7. platová třída (12 320-18 550 Kč), osobní příplatek po uplynutí zkušební doby
Pracovní úvazek: plný, 1 směna, nepřetržitý provoz 
Pracovní poměr: na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, zkušební doba 3 měsíce 
Místo výkonu práce: Chráněné bydlení Rýmařov
Benefity:  5 týdnů řádné dovolené, kvalitní odborná školení, profesní růst a osobní rozvoj, příspěvky na obědy, 
příspěvky na penzijní připojištění, aj.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
 motivační dopis se souhlasem ke zpracování osobních dat podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, 

včetně údajů
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
-  datum a místo narození,
-  místo trvalého pobytu,
-  kontaktní  adresa, pokud není shodná s místem trvalého pobytu,
-  telefonické a e-mailové spojení, 
- datum a podpis,

 strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,
 doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborných kurzech v prostých kopiích.
Při zaslání na e-mail musí být zasílané dokumenty ve formátu doc, pdf, jpg.
Vše doručit nejpozději do 31.10.2016 na adresu: Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, Bruntál 
nebo na e-mail: varja.mrazkova@sagapo.cz
Kontaktní osoba: Varja Mrázková – personalista, tel. 554211061     

Informace o výběru uchazeče:
1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí
2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči
O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči z 1.kola, a to telefonickou 
nebo elektronickou formou. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po 
skončení výběrového řízení skartovány.



Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.


