
CENTROM z.s., vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

Vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vítkovice 

Náplň práce: 

 Zodpovědnost za chod Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vítkovice, za 

dodržování platných norem a pravidel a za naplňování standardů kvality sociálních 

služeb.  

 Řízení, koordinace a hodnocení činnosti ostatních pracovníků zapojených do služby.  

 Jednání se zájemci o sociální službu. 

 Uzavírání smluv o poskytování sociální služby. 

 Příprava a realizace volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, 

znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, 

zabezpečování zájmové a kulturní činnosti.  

 Pomoc klientům s přípravou do školy. 

 Poskytování základní poradenské činnosti.  

 Podpora klientů při kontaktu s institucemi. 

 Vedení dokumentace a zpracovávání statistických údajů o poskytované sociální 

službě. 

Požadujeme: 

 VOŠ/VŠ vzdělání ve studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální 

politiku, sociální pedagogiku, humanitární práce, sociální péči, sociální patologii, 

sociálně právní činnost, nebo speciální pedagogiku 

 Dobrá znalost práce na PC 

 Schopnost samostatně řešit úkoly  

 Spolehlivost, odpovědnost, pečlivost 

 Orientace v oblasti standardů kvality sociálních služeb 

 Základní orientace v legislativě  

 Základní znalost romské problematiky  

 Dobré komunikační dovednosti  

 Empatie 

 Řidičský průkaz sk. B výhodu  

Výhodou je zkušenost s prací v oblasti sociálních služeb a s organizací aktivit pro děti a 

mládež. 

Nabízíme:  

 Zajímavou a zodpovědnou práci  

 Možnosti odborného rozvoje a vzdělávání  

 Dynamické pracovní prostředí  

 Samostatnou a tvořivou práci v malém týmu 

 Nástupní mzdu 18 000 Kč  

 Pravidelnou pracovní dobu (po – pá 9.00 – 17.30) 

Počet pracovních míst: 1 



Uzávěr přihlášek: 15. 11. 2018 

Výběrové řízení: 28. 11. 2018 od 8.00 hod  

Předpokládaný nástup: 1. 1. 2019 

 

Strukturovaný životopis posílejte elektronicky na adresu: seidlova@centrom.cz 

Do předmětu e-mailu uveďte „výběrové řízení – Vedoucí NZDM Vítkovice“.  

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním 

výsledku zasíláme pouze elektronicky a na vyžádání. Vyhrazujeme si právo prodloužit 

výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní 

očekávání organizace. 

 


