
 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 

NADĚJE pobočka Písek vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí pobočky Písek. 

Rámcová pracovní náplň 
Vedoucí pobočky má odpovědnost za chod pobočky v oblasti personální, ve výkonu sociální práce  
a v oblasti dalšího provozu.  

Činnosti vedoucí/ho pobočky: 

 manažerská činnost: vedení týmu 25 pracovníků pobočky (4 střediska), administrativa spojená 
se zaměstnavatelskými úkony (docházka, BOZP, atd.), jednání s úřady, 

 sociální práce: částečně přímá práce v sociální službě, kontrola plnění sociální služby po-
bočky, 

 dohled nad vedením ubytoven pro rodiny s podporou sociální práce, 

 podíl na vedení projektů OPZ a OPVVV.  

Popsané činnosti jsou ve svých aktivitách provázané. Celkový úvazek pracovní pozice je 1,0. Pro 
výkon sociální práce je minimální požadavek kurz pracovníka v sociálních službách.  

Pracovní místo je zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou na dobu přibližně dvou let. 

Kvalifikační a odborné požadavky: 

 ukončené střední nebo VŠ vzdělání,  

 praxe ve vedení pracovního kolektivu (organizační a řídící předpoklady), 

 výhodou je odborná praxe a vzdělání v sociální oblasti dle ZSS 108/2006, 

 znalost práce s PC, 

 řidičský průkaz sk.B, 

 trestní bezúhonnost. 

Nabízíme: 

 pestrou, zodpovědnou a smysluplnou práci, 

 příjemný kolektiv pracovníků, 

 práci v charitativní organizaci s dlouholetou tradicí, 

 stravenky, 

 25 dní dovolené, 

 flexibilní organizaci pracovního času 

 mzdu od 30 000 (dle kvalifikace a praxe). 

Datum nástupu: 1. února 2020  (případně později). 

Forma přihlášení do výběrového řízení: Zájemce zašle motivační dopis a strukturovaný životopis 
na email daniel.svoboda@nadeje.cz. V průvodním dopise stručně uveďte (max. A4) zkušenosti 
s vedením kolektivu týmu pracovníků a popište svůj vztah k sociální práci.  

Písemné přihlášky do výběrového řízení zasílejte na uvedený email do 2. ledna 2020. Výběrové 
řízení proběhne na konci ledna, termín bude upřesněn.  

Bližší informace: Daniel Svoboda, oblastní ředitel, email daniel.svoboda@nadeje.cz,  

tel. 775889701, adresa NADĚJE, Černická 17, Plzeň 301 00. 
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