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Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., vyhlašuje 
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici  
pracovník v sociálních službách v přímé obslužné péči 

(plný pracovní úvazek) 
Požadujeme: 

- základní vzdělání; výuční list nebo střední vzdělání výhodou 
- odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách – výhodou, 
za splnění podmínek dle § 116 uvedeného zákona 

- trestní bezúhonnost 
- zdravotní způsobilost 
- očkování proti hepatitidě typu B 
- orientace v sociální oblasti 
- komunikační a organizačních schopnosti 
- aktivní a zodpovědný přístup k práci, spolehlivost 
- schopnost týmové i samostatné práce 
- znalost práce na PC   
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič motorového vozidla podmínkou 

Náplň práce: 
- zajištění základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, tj. pečovatelské činnosti pro 

uživatele pečovatelské a odlehčovací služby 

Místo výkonu práce, pracovní doba: 

- Jablonec nad Nisou a spádové obce 

- dle rozvrhu směn v provozní době pečovatelské služby od 7 do 20 hodin (osminové nebo 

dvanáctihodinové pracovní směny) 

Nabízíme: 

- odpovídající platové ohodnocení a stabilní zázemí příspěvkové organizace 

- možnost dalšího vzdělávání a seberealizace 

- 5 týdnů dovolená, další benefity – příspěvek na obědy, týmové akce, příspěvky z FKSP 

Náležitosti přihlášky: 
- životopis s uvedením dosavadní praxe doplněný průvodním či motivačním dopisem  

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

- úředně ověřené kopie těchto dokladů: 

• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• doklad o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pracovníka v sociálních službách 
 

Do výběrového řízení se lze přihlásit: od 20. 2. 2023 
Uzávěrka výběrového řízení: prodloužení do 2. 4. 2023 

Předpokládaný nástup: dle dohody 
Délka pracovního poměru na dobu určitou (s možností prodloužení na dobu neurčitou) 
Informace: Naďa Jozífková – ředitelka organizace, Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., 
Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou 
tel.: 774 722 939, e-mail: reditelka@centrumjablonec.cz 
Možnost podání přihlášky: 

- poštou na adresu: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Emilie Floriánové 1736/8, 466 
01 Jablonec nad Nisou 

- osobně na oddělení vnitřní správy na téže adrese 
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Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 
V rámci výběrového řízení bude naše organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., IČO 43256503, se 
sídlem E. Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného  
zaměstnance a sjednání pracovněprávního vztahu na výše uvedenou pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat 
pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší organizace 
před sjednáním pracovněprávního vztahu. Mezi tyto zpracovávané osobní údaje patří jméno a příjmení, datum narození, 
bydliště, e -mailová adresa, telefon, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat 
pouze po dobu výběrového řízení, které jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně 
zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými 
právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší organizace, dále 
máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší 
organizace námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany 
osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. 

 

 

 

 

 


