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Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 

Průběžná 6222/122, 708 00 Ostrava - Poruba 

 

OZNÁMENÍ č. 3/2021 

o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 
 

ředitelka Centra sociálních služeb Poruba, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na 

obsazení pracovního místa: 

 

 

Pracovní pozice:  Vedoucí Pečovatelské služby 

 

Pracovní poměr:  Hlavní pracovní poměr  

 

Pracovní doba:  40 hodin / týden 

 

Požadované vzdělání:  VŠ vzdělání ekonomického nebo sociálního směru 

 

Požadovaná praxe:  min. 8 let praxe nebo 6 let praxe a zkušenost s vedením týmu 

 

Platové zařazení: odpovídá platnému nařízení vlády s možností postupného přiznání 

osobního příplatku 

 

Místo výkonu práce:  Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace  

 

Charakteristika pracovní pozice: 

Komplexně řídí, koordinuje a zabezpečuje poskytování sociálních služeb uživatelům terénní 

pečovatelské služby po stránce odborné, metodické, provozní i ekonomické. Vytváří a zodpovídá za 

koncepci a strategii poskytování sociální služby. 

Provádí řídící a kontrolní činnost a organizuje chod služby včetně vedení zaměstnanců.  

 

Předpoklady:   
Způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost. Komunikační 

schopnosti, empatie, odpovědnost, spolehlivost. Rozhodnost a psychická odolnost, samostatnost 

v rozhodování. Profesionalita ve vztazích k uživatelům i kolegům. Kreativita, spolehlivost a loajalita. 

 

Požadované znalosti a dovednosti: 

Znalost příslušné platné legislativy (zákon č. 108/2006 Sb., vyhláška 505/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů). Orientace v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Manažerské znalosti a dovednosti, schopnost vedení pracovního kolektivu včetně zajištění jeho stability. 

Schopnost koncepčního myšlení a kreativity v souvislosti s rozvojem a změnami v příslušné oblasti 

a efektivního využívání finančních zdrojů. 

Práce na PC – pokročilý (MS Office, Internet), znalost specializovaných IS (Cygnus, Orion) výhodou. 

Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič. 

http://www.cssporuba.cz/
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Nabízíme:  

Zaměstnanecké benefity – stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 200 hodin dovolené, 3 dny 

zdravotního volna, zázemí ve stabilní organizaci, možnost seberealizace, další vzdělávání v oboru, 

supervize. 

 

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2021 nebo dle dohody 

 

Požadované doklady:  

1. Strukturovaný životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností 

2. Motivační dopis se stručnou vizí dalšího rozvoje uvedené terénní služby 

3. Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

4. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

 

Do výběrového řízení budou zařazeny pouze přihlášky zájemců se všemi požadovanými 

náležitostmi a přílohami doručené osobně, poštou nebo elektronicky na sekretariát Centra sociálních 

služeb Poruba, p. o., do 15. 9. 2021, na adresu: 

Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace 

Průběžná č. 6222/122 

708 00 Ostrava – Poruba 

 

Přihlášky musí být zřetelně označeny textem: „Výběrové řízení – Vedoucí Pečovatelské služby“. 

Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 

Termín výběrového řízení bude uchazečům oznámen e-mailem nebo telefonicky. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit nebo 

nevybrat žádného z uchazečů. 

 

 

 

Bližší informace k přihlášce podá:  Ing. Šárka Benešová – personalista 

telefon: 739 201 208 

e-mail: sarka.benesova@cssporuba.cz  

 

 

 
Ing. Simona Malinová 

ředitelka organizace  
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