
Domov pod hradem Žampach 

(domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, podpora 

samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny) 

Oznamujeme vyhlášení výběrového řízení na místo v profesi 

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE / SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK  

Domov pod hradem Žampach přijme  

1 sociální pracovnici / sociálního pracovníka 
pro výkon sociální práce u osob s mentálním postižením  

v komunitních službách 

 

nyní na dobu určitou – 3 roky, v případě, že se přijatý uchazeč během této 

doby pracovními výsledky osvědčí, lze pokračovat pracovním poměrem na 

dobu neurčitou 

 

ABSOLVENT NENÍ NEVÝHODOU – POZICE JE ABSOLVENTŮM OTEVŘENA,  

MALÁ NEBO ŽÁDNÁ PRAXE NENÍ PŘEKÁŽKOU 

 

Pracovní pozice bude obsazena na základě výběrového řízení. 

Přihlášky lze podávat do 31.08.2020, výběrové řízení proběhne v 09/2020 a 

od 01.10.2020 bude možné nastoupit. 
https://www.uspza.cz/inzerce-volna-pracovni-mista  

(podrobnosti k pracovní pozici a kontakty níže) 
hlavní oblasti 

pracovní náplně 

- výkon činností sociální práce v zařízení sociálních služeb ve 

službách:  

o chráněné bydlení (komunitní domácnosti 

v Letohradě),  

o domovy pro osoby se zdravotním postižením 

(komunitní domácnosti v Letohradě) a  

o sociálně terapeutické dílny (Letohrad, Žampach); 

- jednání se zájemcem o službu, vyřizování žádostí o službu, 

vedení jejich registru, provádění cíleného sociální šetření u osob 

v nepříznivé sociální situaci včetně navazujícího základního 

sociálního poradenství; 

- individuální plánování služby uživateli;  

- smlouva o poskytnutí sociální služby; 

- nároky uživatelů služeb ze sociálních systémů; 

- působnost v oblasti svéprávnosti a opatrovnictví; 

- kontaktní sociální pracovník pro uživatele služby (zejm. podpora 

v oblasti hospodaření, pracovního uplatnění, podpora uživatelů 

při sociálním začleňování); 

- podílení se na zvyšování kvality služeb v souladu se SQSS a 

transformačním plánem zařízení; 

- zajišťování souvisejících sociálně právních agend (příslušné 

administrativní činnosti); 

- práce spojené s metodikou vykazování poskytnuté podpory, 

úhradami za službu a jejího vyúčtování uživateli. 

platové zařazení - podle Přílohy č. 2 k NV č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

v platném znění:  

https://www.uspza.cz/inzerce-volna-pracovni-mista


o 10. platová třída, 

o platový tarif (platný od 01/2020):  

▪ od 24.300 Kč do 35.820 Kč dle délky 

započitatelné praxe, 

- dle úrovně pracovních výsledků mimotarifní složka platu; 

nástup - předpokládaný nástup od 01.10.2020; 

- pracovní poměr na dobu určitou (na 3 roky s možností 

prodloužení na dobu neurčitou); 

pracoviště - Letohrad; 

kvalifikační 

předpoklady 

- podle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů; 

o plná svéprávnost a bezúhonnost, 

o odborná způsobilost dosažená vzděláním v oboru 

splňujícím odbornou způsobilost k výkonu povolání 

sociálního pracovníka, 

o zdravotní způsobilost. 

dále 

požadujeme 

- výborná znalost zákona o sociálních službách včetně prováděcí 

vyhlášky, 

- velmi dobrá orientace v sociálním zabezpečení, 

- právní minimum pro sociální práci, 

- přehled o současném vývoji v sociálních službách, 

- odborný, koncepční, aktivní a samostatný přístup k pracovním 

úkolům,   

- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič (v případě absolventů t.č. 

bez ŘP lze dle výsledku ve výběrovém řízení jednat), 

- velmi dobrá dovednost práce na PC (MS Office: Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook; internet), 

- ABSOLVENT NENÍ NEVÝHODOU – POZICE JE 

ABSOLVENTŮM OTEVŘENA, MALÁ NEBO ŽÁDNÁ PRAXE 

NENÍ PŘEKÁŽKOU. 

přihlášení / 

termín VŘ 

- přihlášky lze podat písemnou formou do 31.08.2020 na adresu 

Domova pod hradem Žampach 

- náležitosti a požadované přílohy přihlášky jsou uvedeny na 

http://www.uspza.cz/index.php?id=10532, 

- termín VŘ: 09/2020 (přesný termín výběrového řízení bude 

uchazečům sdělen); 

doplňující 

informace 

- Místo bude obsazeno na základě výsledků výběrového řízení. 

- Organizace si vyhrazuje právo: 

o v případě nízkého počtu uchazečů prodloužit termín 

pro podání přihlášek nebo výběrové řízení zrušit a 

odložit; 

o v případě nedostatečného výsledku uchazečů ve 

výběrovém řízení pracovní pozici neobsadit a 

případně výběrové řízení s odložením zopakovat. 

kontakty - Bc. Iva Bittnerová, personální pracovnice,  

o tel. 465 635 159, 702 244 174 (po – pá 08:00 – 14:00), 

personalni@uspza.cz (personální a platové záležitosti), 

- Radek Fišar, DiS., vedoucí úseku sociální práce,  

o tel. 465 635 151, 725 544 632 (po – pá 08:00 – 15:00), 

socialni@uspza.cz (VŘ, náplň pracovního místa). 

 

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 

Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk 

tel. ústředna: 603 569 564, 465 618 184, 465 618 134 

uspza@uspza.cz , http://www.uspza.cz  
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