
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 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ  
komunitní domácnosti v obci Žampach  

 

Domov pod hradem Žampach přijme 
Vedoucí oddělení přímé péče  

ve službě DOZP – komunitní domácnosti (domky a byty) v obci Žampach 
 zodpovědný za kvalitu poskytovaných služeb na těchto odděleních. 

Vedoucí týmu pracovníků přímé péče  
Pracovní pozice bude obsazena na základě výběrového řízení 

Podrobnosti k pracovní pozici a kontakty: 

hlavní oblasti 
pracovní náplně 

Řízení  
• týmu zaměstnanců  

o sestavování a realizace dlouhodobých a reálných plánů služeb a dovolené 
příslušných provozů, dodržování pracovně právních předpisů k tomuto se 
vztahujících 

o zpracovávání a předkládání výkazů – podkladů pro zpracování mezd 
zaměstnanců příslušných provozů 

o zabezpečování systému profesního rozvoje u podřízených zaměstnanců 

o sestavování plánu a realizaci nástupních praxí a zaškolení u nových 
zaměstnanců 

o systém profesního hodnocení zaměstnanců, morálního a finančního oceňování 
zaměstnanců 

• provozních úseků 

o zabezpečuje a řídí přímo nebo spolupracuje na realizaci činností sociální služby 
dle zákona o sociálních službách 

o zabezpečuje a řídí činnosti zaměřené na podporu uživatele služeb v 
dosahování co nejvyšší míry schopností vést běžný způsob života a rozhodovat 
o osobních záležitostech 

o řídí systém poskytovaných sociálních služeb v oblasti komunitních služeb  

platové zařazení 

• dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě, v platném znění (od 01/2022) PT dle Přílohy - tabulka č. 2: 9. platová třída, 

• dle započítatelné praxe platový stupeň 1.-12.: 25 800,- Kč až 37 450,- Kč,  

• dále příplatek za vedení: až 5.000,- Kč a osobní příplatek po zapracování a dle výkonu: 
až 3.500,- Kč 

dále nabízíme 

• 5 týdnu řádné dovolené 

• závodní stravování 

• profesní rozvoj 

• služební telefon a notebook 

nástup •  předpokládaný nástup 02-04 /2022 

pracoviště •  Žampach 

kvalifikační 
předpoklady 

• vysokoškolské vzdělání (minimálně Bc.) 

• zdravotní způsobilost 

• občanská bezúhonnost 

dále požadujeme 

• manažerské dovednosti 

• dobré komunikační a vyjednávací schopnosti 

• přehled o současném vývoji v sociálních službách 

• odborný, koncepční, aktivní a samostatný přístup k pracovním úkolům   

• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič  

• výborná dovednost práce na PC (MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook; internet), 

• praxe výhodou 

přihlášení / 
termín VŘ 

•  přihlášky lze podat písemnou formou na adresu Domova pod hradem Žampach  

•  v termínu nejpozději do 20. ledna 2022 náležitosti a požadované přílohy přihlášky jsou 
uvedeny  na http://www.uspza.cz/index.php?id=10532, 

•  termín VŘ bude sdělen (předpoklad 01/2022) 

doplňující 
informace / 
upozornění 

• Místo bude obsazeno na základě výsledků výběrového řízení 

• Organizace si vyhrazuje právo: 

• v případě nízkého počtu uchazečů prodloužit termín pro podání přihlášek nebo výběrové 
řízení zrušit a odložit 

• v případě nedostatečného výsledku uchazečů ve výběrovém řízení pracovní pozici 
neobsadit a případně výběrové řízení s odložením zopakovat. 

kontakty 

• Bc. Bittnerová Iva, personální pracovnice, 
o tel. 465 635 159, 702 244 174 (po – pá 08:00 – 14:00), personalni@uspza.cz 
o    (personální a platové záležitosti), 

• Bc. Fabián Jaromír, vedoucí sociální péče domova, 
o tel. 465 635 196, 603 780 990 (po – pá 08:00 – 15:00), vychovatel@uspza.cz 
o    (pracovní náplň), 
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