
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vyhlašuje výběrové řízení na pozici: Vedoucí sociálních služeb 
CENTROM z.s. 

 

Náplň práce: 

 odborné vedení pracovníků a koordinace pracovního týmu 

 přímá práce s uživateli služby 

 prezentace služeb a spolupráce na přípravě a realizaci projektů 

 komunikace s vedením organizace 

 vykazování práce pro zadavatele (MPSV, OK systém, PORTEX) metodické 

vedení, vytváření vnitřních předpisů, SQSS 

 provádí kontrolní činnost probíhající v jednotlivých sociálních službách, zadává 

úkoly sociálním pracovníkům či PSS a kontroluje jejich plnění  

 

Požadujeme: 

 vzdělání: Vysokoškolské vzdělání (min. Bc.) odborná způsobilost dle zákona o 

sociálních službách (sociální pracovník §110)  

 praxe v sociálních službách ve vedoucí funkci výhodou 

 dobrou znalost práce na PC 

 schopnost samostatně řešit úkoly 

 spolehlivost, odpovědnost, pečlivost, komunikativnost, schopnost plánovat, 

samostatnost 

 znalost SQSS a individuálního plánování 

 řídící a koordinační schopnosti 

 orientaci v legislativě sociálních služeb 

 znalost romské problematiky 

 dobré komunikační dovednosti 

 orientace v oblasti sociálních dávek  

 řidičský průkaz skupiny „B“ – podmínkou 

 

Nabízíme: 

 zajímavou, různorodou práci  

 metodické zaškolení a vedení, supervizi 

 účast v projektech organizace 

 přátelské a vstřícné pracovní prostředí 

 telefon, notebook 

 flexibilní pracovní dobu, 25 dnů dovolené 

 možnost přivýdělků v rámci DPP v projektech organizace 

 

 
CENTROM z. s. 

Sirotčí 765/45A, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 69610371 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme: 

 

Mzdu: 26.000-28.000kč 

Pracovní dobu (po- pá 

8:00- 16:30) také dle další 

domluvy.  

Typ úvazku: 

HPP- 1,0  

Předpokládaný nástup:  
červenec 2021 

Uzávěr přihlášek: 

12. 5. 2021 

Výběrové řízení:  
14. 5. 2021 od 9.00 hod  

 

Strukturovaný životopis 

posílejte elektronicky na 

adresu: 

seidlova@centrom.cz 
Do předmětu e-mailu 

uveďte „výběrové řízení – 

vedoucí sociálních služeb 

CENTROM“.  

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. 

 

 
Výběrové řízení 

proběhne:  
 

Nivnická 326/21  

Ostrava- Mariánské Hory 

709 00 


