
Vedoucí nového zařízení Odstrčilova vila 

Správní rada Diakonie ČCE - střediska BETLÉM vyhlašuje výběrové řízení na místo: 

Vedoucí zařízení  odlehčovacích služeb a sociální pracovník (kombinovaná funkce) 

Místo výkonu práce: Odstrčilova vila, Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna 

Předpokládaný nástup: od 1. května 2021, popř. dle dohody. 

********************************************************************************************************** 

Náplň práce na pozici vedoucí-ho zařízení Odstrčilovy vily: 

 Rozjezd nově zrekonstruovaného malého zařízení odlehčovacích služeb pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením  (pobytová a ambulantní forma, kapacita 6+6 uživatelů) 

 Jednání se zájemci o službu a jejich rodinami, sociální šetření, individuální plánování 

 Vedení týmu pracovníků, plánování směn, zajišťování dalšího vzdělávání 

 Organizování běžného provozu zařízení sociálních služeb 

 Odpovědnost za plnění standardů kvality sociálních služeb  

 Odpovědnost za svěřený majetek a plnění rozpočtu 

 Kontakt s externími odborníky a konzultanty 

Požadavky na uchazeče: 

 Vzdělání splňující kvalifikační požadavky na pozici sociálního pracovníka (tj. min. VOŠ se 

zaměřením na soc. politiku a soc. práci, popř. další obory dle zákona č. 108/2006 Sb.) 

 Manažerské dovednosti, zkušenost s vedením lidí a pracovního kolektivu výhodou 

 Znalost problematiky sociálních služeb (nejen podle zákona č. 108/2006 Sb.) 

 Velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC 

 Aktivní řidič-řidička (ŘP skupiny “B“) 

 Předchozí praxe v sociálních službách 

 Zkušenost s lidmi se zdravotním postižením a se seniory zásadní výhodou 

 Ochota absolvovat úvodní praxi v přímé péči  

Další předpoklady uchazečů: 

 Osobnostní zralost, psychická stabilita 

 Organizační a praktické schopnosti 

 Komunikativnost a flexibilita, schopnost týmové spolupráce 

 Vysoká pracovní výkonnost a ochota učit se novým věcem 

 Ochota řídit se hodnotami Diakonie ČCE a akceptovat obecné křesťanské hodnoty 

Přihlášku do výběrového řízení včetně všech požadovaných příloh je třeba odeslat 

nejpozději do středy 31.3.2021, a to výhradně elektronicky (tj. formou emailu s přílohami ve 

formátu PDF nebo Word) na e-mailovou adresu ředitele střediska: reditel@betlem.org  

 Strukturovaný životopis 

 Motivační dopis (proč se ucházím právě o toto místo). 

 Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 Kopie dokladů o dalším vzdělání a absolvovaných kurzech 

 Uvedení kontaktů, na kterých je možné vyžádat si reference o předchozí praxi 

 Úředně ověřený výpis z trestního rejstříku ne starší než 3 měsíce. 

Vybraní zájemci budou pozváni k osobnímu pohovoru. 
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