
                                                                                                                                            
příspěvková organizace 

Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

 

 
Domov Háj si vyhrazuje kdykoli od výběrového řízení odstoupit nebo jej prodloužit . 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr., vložka 792 

Telefonní číslo:  569 720 881   E-mail: info@domovhaj.cz            www.domovhaj.cz 
Bankovní spojení: KB Ledeč nad Sázavou,  Číslo účtu: 2795380287/0100            IČ 60128054 
 

 

HLEDÁME DO TÝMU NOVÉHO  

SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA 
POŽADUJEME: 

 minimálně středoškolské vzdělání sociálního charakteru, 
 praxe v oboru výhodou, 

 znalost standardů kvality sociálních služeb, 

 sociální cítění, komunikativnost, samostatnost a zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení 

a předpoklady k práci v týmu, 

 řidičské zkoušky typu B. 

 

HLAVNÍ NÁPLŇ PRÁCE: 

 práce s klienty s mentálním nebo s mentálním a kombinovaným postižením, 

 sociálně-právní poradenství, řešení sociálně-právních a sociálně-zdravotních problémů klientů 

aplikací odborných metod sociální práce, 

 účast na jednáních se správními orgány, opatrovníky a jinými subjekty v zájmu klientů, 

 spolupráce při zpracování a aktualizaci standardů kvality poskytování sociální služby a jejich aplikace 

do praxe, 

 spolupráce na procesu transformace sociálních služeb. 

 

NABÍZÍME 

 smlouva na dobu určitou a to na dobu 1 roku (možnost prodloužení), 

 platové ohodnocení dle délky praxe od 17.870,- Kč do 26.870,- Kč, 

 profesní růst formou seminářů, stáží a dalších forem celoživotního vzdělávání, 

 pružná pracovní doba, možnost práce na celý nebo zkrácený úvazek, 

 5 týdnů dovolené, 

 příspěvek na stravné, 

 nástup 1. 9. 2017. 

Informace o Domově Háj naleznete na našich webových stránkách www.domovhaj.cz 

 

V případě zájmu zašlete do 15. 8. 2017 e-mailem na adresu personalista@domovhaj.cz následující 

dokumenty: 

 strukturovaný životopis, 

 motivační dopis, 

 kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
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HLEDÁME DO TÝMU  

UKLÍZEČKU  
POŽADUJEME: 

 PRACOVITOST,  

 FLEXIBILITU, 

 OCHOTU PRACOVAT S KLIENTY 

 

HLAVNÍ NÁPLŇ PRÁCE:  

 ÚKLID PROSTOR DOMOVA A PŘILEHLÉHO OKOLÍ,  

 DOVOZ STRAVY Z LDN, 

 VÝDEJ STRAVY,   

 ZASTUPITELNOST V PRÁDELNĚ 

 

NABÍZÍME: 

 5 TÝDNŮ DOVOLENÉ,  

 PŘÍSPĚVEK NA STRAVU,  

 DOBRÝ KOLEKTIV,  

 CCA KČ 14 000,- HRUBÉHO,  

 SMLOUVU NA DOBU NEURČITOU, 

 MOŽNOST PROFESNÍHO RŮSTU, 

 NÁSTUP OD 1. 10. 2017 

 

Informace o Domově Háj naleznete na našich webových stránkách www.domovhaj.cz 

 

V případě zájmu zašlete do 15. 9. 2017 e-mailem na adresu personalista@domovhaj.cz svojí 

žádost. 
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