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Pracovník v sociálních službách, 
příspěvková organizace 
 

„Hledáte stabilní práci? Chcete se stát užitečným členem pracovního týmu? 
Máte kladný vztah k seniorům? 

Pokud ANO, staňte se klíčovým pracovníkem v sociálních službách 
a rozšiřte naše řady.“ 

 
 
Místo výkonu práce: Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace. 
 
Platové zařazení:  
 
5. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, a Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění). 
 
 
Charakteristika vykonávané činnosti: 
 
Přímá obslužná péče - podpora a pomoc při udržování čistoty a osobní hygieny, 
oblékání, manipulace s přístroji, pomůckami, prádlem, podporu soběstačnosti, 
zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím – doprovod na nákup, na úřad, na výlet, 
kontakt s rodinou apod. 
 
 
Zákonné předpoklady: 

 trestní bezúhonnost 

 způsobilost k právním úkonům 

 proočkování vakcínou Engerix (hepatitida typu B), 

 

 
Kvalifikační předpoklady: 

 ukončené základní vzdělání 

 Kurz pracovníka sociálních služeb, možno doplnit v průběhu zaměstnání, 

nejpozději do 18 měsíců od nástupu (odborná způsobilost k výkonu povolání pracovníka 

v sociálních službách dle §116, odst. 5, písm. a) zákona č. 108/2006 Sb). 
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Jiné požadavky: 

 samostatný a zodpovědný přístup k pracovním povinnostem 

 empatie a komunikační schopnosti 

 schopnost práce v kolektivu 

 práce v 3- směnném provoze (ranní, odpolední a noční směny) 

 praxe v sociální oblasti výhodou 

 základní znalost práce na PC 

 
Co nabízíme: 
 

 Perspektivní a stabilní zaměstnání v příspěvkové organizaci 

 Práci na hlavní pracovní poměr s úvazkem 37,5 hod/ týdně 

 Příplatky za práci v sobotu, neděli a ve svátek 

 Příplatky za směnnost a ztížené pracovní prostředí dle Zákoníku práce 

 5 týdnů dovolené 

 Příspěvek na závodní stravování 

 Po roce nabízíme příspěvek na penzijní připojištění a poskytujeme odměny  

za odpracované roky a při životním jubileu. 

 
Pracovní poměr:  
 
na dobu určitou s možností dalšího prodloužení v souladu se zákoníkem práce. 
Po ukončení adaptačního procesu a při řádném plnění pracovních povinností, nabídneme 
pracovní poměr na dobu neurčitou. 
 
Předpokládaný termín nástupu: dle domluvy 
 
 
Kontaktní osoba: Bc. Alena Žídková 
Telefon: 737 987 481 
Email: zdravotni@domovsenioruhranice.cz 
 
 
 
 


