Ředitelka Centra sociálních služeb Tišnov
Vyhlašuje
výběrové řízení
pro obsazení funkce

Vedoucí pečovatelské služby
Popis pracovní pozice:
•

Komplexní koordinace a zajišťování pečovatelské služby po odborné, metodické a provozní
stránce včetně kontrolní činnosti. Zejména plánovaní směn pečovatelek, komunikace
s uživateli a zájemci o službu, řešení stížností a podnětů občanů, aktualizace dokumentace
standardů kvality.

Požadavky:
•
•
•
•
•
•
•

Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,
znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.,
morální a občanská bezúhonnost,
výborné řídící a organizační schopnosti,
výborné komunikační schopnosti,
schopnost týmové práce, důslednost a vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost, spolehlivost,
profesionální vystupování,
pokročilá znalost práce na PC (Word, Excel),

•

řidičský průkaz skupiny B.

Výhodou:
•
•
•
•

Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006
Sb.,
praxe ve vedoucí funkci,
zkušenost s programem PS James edition.

Nástup dle dohody.
Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.
Mezi zaměstnanecké benefity patří: 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní
připojištění
ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 31.7.2020 písemně na adresu:
CSS Tišnov, Králova 1742, 666 01 Tišnov. Obálku označte: „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“.
V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
K přihlášce připojte:
•
•
•
•

Strukturovaný profesní životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a
dovednosti se vztahem k obsazované pozici),
motivační dopis, vč. data možného nástupu do funkce,
originál výpisu z evidence rejstříku trestů nestarší než 3 měsíce,
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška
úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu

V Tišnově dne 24.6.2020

PhDr. Jana Hutařová
ředitelka Centra sociálních služeb Tišnov,
příspěvkové organizace

