
 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
Přijmeme 2 sociální pracovnice / sociální pracovníky: 

pracovní náplň 
sociálního 

pracovníka č. 2 

- výkon činností sociální práce v zařízení sociálních služeb 
(zejména ve službě domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, odlehčovací služba, sociálně terapeutické dílny); 

- jednání se zájemcem o službu, sociální šetření, individuální 
plánování služby uživateli, 

- oblast sociálně právní ochrany dětí, 
- nároky uživatelů služeb ze sociálních systémů, 
- podílení se na zvyšování kvality služeb v souladu se SQSS a 

transformačním plánem zařízení,  
- základní sociální poradenství; 
- zajišťování souvisejících sociálně právních agend; 

pracovní náplň 
sociálního 

pracovníka č. 3 

- výkon činností sociální práce v zařízení sociálních služeb 
(zejména ve službě chráněné bydlení a podpora samostatného 
bydlení); 

- jednání se zájemcem o službu, sociální šetření, individuální 
plánování služby uživateli,  

- kontaktní sociální pracovník pro uživatele služby (zejm. řešení 
problémů uživatelů, podpora v oblasti financí, zaměstnávání), 

- nároky uživatelů služeb ze sociálních systémů, 
- podílení se na zvyšování kvality služeb v souladu se SQSS a 

transformačním plánem zařízení,  
- základní sociální poradenství; 
- zajišťování souvisejících sociálně právních agend; 

platové zařazení - podle NV č. 564/2006 Sb.: 10. platová třída, 
- platový tarif: 19 360,- Kč až 29 150,- Kč dle praxe (od 1.7. 2017), 
- mimotarifní složky platu; 

předpokládaný 
nástup 

- 01.11.2017; 

kvalifikační 
předpoklady 

- podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů; 

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

PowerPoint, Outlook; internet), 
- praxe v oboru sociální práce výhodou; 

přihlášení / 
termín VŘ 

- přihlášky lze podat písemnou formou do 11.08.2017 na adresu 
Domova pod hradem Žampach (náležitosti a požadované přílohy 
přihlášky jsou uvedeny na http://www.uspza.cz/index.php?id=10532), 

- do žádosti uveďte, kterou pozici preferujete (SP2 nebo SP3), 
- termín VŘ: 08/2017 (přesný termín výběrového řízení bude 

uchazečům sdělen); 

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


doplňující 
informace 

- Místa budou obsazena na základě výsledků výběrového řízení. 
- Na základě výsledků výběrového řízení si organizace 

vyhrazuje právo pracovní pozice neobsadit. 
- Přednostně bude obsazována pozice sociální pracovník 2. 

bližší informace - p. Hana Hýblová, tel. 465 635 159 (po – pá 08:00 – 14:00), 
personalni@uspza.cz (organizace VŘ, pers. záležitosti), 

- Radek Fišar, DiS., tel. 465 635 151 (po – pá 08:00 – 14:00), 
socialni@uspza.cz (náplň pracovního místa). 

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 
Žampach č.p. 1, 564 01 Žamberk 

tel. ústř. 603 569 564, 465 618 184, 465 618 134 
uspza@uspza.cz , http://www.uspza.cz  
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