
Výběrové řízení na pozici 
 
 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK v administrativě (úvazek 1,0) 
Občanská poradna Třebíč, z.s.  

…................................................................................................................................................ 

Ředitelka Občanské poradny Třebíč, z.s. - vypisuje výběrové řízení na HPP na obsazení 
pozice sociální pracovník v administrativě (1,0 úvazek, pozice vhodná i pro absolventa).  
Místo výkonu Třebíč (úterý, čtvrtek, pátek) a Moravské Budějovice (pondělí, středa) na dobu 
určitou s možností prodloužení smlouvy na dobu neurčitou.  
Termín předpokládaného nástupu dohodou. 

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK v administrativě (úvazek 1,0) 
pozice vhodná i pro absolventa 

 

Požadujeme: 

 min. VOŠ, VŠ se zaměřením na sociální oblast (dle zákona č.108/2006 Sb., případně 
magisterské vzdělání v oblasti práva) 

 základní orientaci v náplni občanského poradenství 
 schopnost komunikativního a vstřícného jednání  
 schopnost a zájem pracovat se specifickými cílovými skupinami a asistovat jim  
 schopnost porozumět a přijmout poslání, hodnoty a vizi organizace a občanského 

poradenství 
 schopnost pracovat v týmu 
 schopnost učit se nové věci a ochota dále se vzdělávat 
 znalost českého jazyka a práce s PC (MS Excel, MS Word, PowerPoint) 
 trestní bezúhonnost  
 řidičský průkaz B – řidičská praxe 
 pečlivost, svědomitost, samostatnost, dobrá komunikační schopnost 

 

Stručné vymezení pracovní náplně: 
 

 přímá práce s uživateli služby 
 koordinace aktivit organizace 
 příprava tištěných materiálů 
 příprava podkladů k vykazování dat sociální služby 
 správa webu, facebooku 
 komunikace mimo organizaci 

 

Nabízíme: 

 platová třída 11 
 praxi (i studijní praxi) v dobře fungující neziskové organizaci 
 zaškolení a odborné vedení 
 možnost dlouhodobé spolupráce a podporu profesního rozvoje 
 přátelská a respektující atmosféra ve stabilní organizaci s dobrým renomé 
 zaměstnanecké výhody 

 

Váš strukturovaný životopis a motivační dopis na pozici „sociální pracovník v administrativě“ 
v rozsahu max. 1 strany, vč. uvedení kontaktů na sebe (adresa, telefon, e-mail) posílejte 
poštou nebo e-mailem na adresu:  

Občanská poradna Třebíč, Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč nebo e-mailem na adresu 
chloupkova@optrebic.cz do 22. dubna 2019. 

mailto:chloupkova@optrebic.cz

