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Pečovatelská služba Praha 3 přijme nové kolegy / kolegyně na pozici 

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE – VEDOUCÍ OKRSKU. 
 

Požadavky: 
· vzdělání VOŠ / VŠ v oboru sociální práce, sociální pedagogika, sociální a humanitární 

práce, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost apod. dle § 110 Zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, 

· plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost dle zákona o 

soc. službách, 

· uživatelská znalost práce na PC – výhodou znalost programu Cygnus 2, 

· organizační schopnosti, psychická odolnost, komunikativnost, schopnost řešit krizové 

situace, zodpovědnost, samostatnost i schopnost týmové spolupráce, empatie, flexibilita, 

· znalost standardů kvality sociálních služeb, 

· výhodou (nikoliv podmínkou): zkušenosti s prací s cílovou skupinou seniorů, s vedením 

týmu, praxe v sociálních službách či dokonce i praxe v pečovatelské službě, znalost 

lokality Praha 3. 

 

Náplň práce: 
· poskytování sociálního poradenství, 

· vedení týmu pečovatelů a zajištění výkonu pečovatelské služby v přiděleném okrsku 

Prahy 3, 

· vedení záznamů a dokumentace o poskytované péči, klientech a zájemcích o službu, a to i 

v elektronické podobě, 

· jednání se zájemci o sociální službu, 

· realizace sociálních šetření v domácnostech klientů, 

· posuzování individuálních potřeb klientů a tvorba návrhů řešení, 

· spolupráce při řešení sociální situace klientů s příslušnými úřady, institucemi či 

poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. 

 

Nabízíme: 
· platové ohodnocení dle Platových tabulek pracovníků státní a veřejné správy – tabulka č. 

2, 10. platová třída, platový stupeň dle započitatelné praxe, příplatek za vedení, po 

zkušební době možnost osobního ohodnocení, 

· 5 týdnů dovolené, 

· 3 dny Sick Day, 

· Multisport karta, 

· stravenkový paušál, 

· prima tým. 

 

Pro zařazení do výběrového řízení je třeba zaslat strukturovaný životopis a motivační 

dopis se zaměřením na Vaši motivaci, zkušenosti apod.  

Požadované dokumenty zašlete emailem na adresu: tomesova@psp3.cz , do předmětu 

emailu napište „SP – vedoucí okrsku“. 

 

Těšíme se na Vás. 
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