
VEDOUCÍ ÚSEKU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ, ODLEHČOVACÍ SLUŽBY 
 

Organizace:    Vítej … o.p.s., Kladenská 23, 273 45 Hřebeč 
 
Máte potřebu pomáhat, být užiteční a svou každodenní prací přispívat dobré věci. Můžete 
se zapojit do našeho týmu a posílit ho o své zkušenosti. 
Máte zkušenosti z přímé péče v komunitním centru a s vedením týmu. Víte co je důležité? 
Umíte zajistit harmonické zázemí pro naše klienty a podporu - koordinaci týmu sociálních 
pracovníků? 
Pak právě vás rádi pozveme do našeho centra, promluvit si o možnosti dlouhodobé 
spolupráce, ideálně od 1.1. 2019 ☺. 
 
Co říká Vítej … o.p.s. o pozici vedoucího: 

 

• zajišťuje bezvadný chod komunitního centra, spolupráci všech zúčastněných 
(zaměstnanců, rodičů, klientů)  

• koordinuje denní provoz, kontroluje plnění pracovních povinností všemi zaměstnanci 

• zajišťuje realizaci poslání a účelu centra, spolupracuje s ředitelkou na jeho naplňování 

• řeší vzniklé nestandardní situace, konzultuje je s  ředitelkou a sociální pracovnicí 

• plánuje směny a vede evidenci docházky, dovolené zaměstnanců svěřeného úseku 

• zpracovává podklady pro zajištění smluvních vztahů s uživateli a úhrady za služby CHB 
a OS 

• je kompetentním pracovníkem pro jednání se zájemci o sociální službu 

• zajišťuje služby vyplývající z uzavřených smluv s uživateli 

• zpracovává statistické výkazy a plány činnosti 

• realizuje poradenskou činnost – uživatelé, žadatelé, rodinný příslušníci 

• zajišťuje odborný dohled nad praxí studentů 

• podílí se na týmové spolupráci v rámci individuálního plánování sociálních služeb 

• spolupracuje se státními i nestátními organizacemi v oblasti sociálních služeb 

• zodpovídá za dodržování vnitřních řádů a směrnic 

• na svém úseku sleduje dodržování zásad BOZP a PO 

• organizuje školení a kurzy zaměřené na odborný růst týmu 

• plní další úkoly nadřízeného 
 
Kvalifikační předpoklady: 
VŠ nebo VOŠ, popř. SŠ se zaměřením na sociální práci a sociální politiku, sociální a 
humanitární práci, charitativní a sociální činnost (výhodou), požadovaná praxe 1 rok v oboru 
sociálních služeb (výhodou). Zkušenost s vedením kolektivu (výhodou). Způsobilost 
k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, odborná způsobilost.  Znalost 
oblasti sociálních služeb, legislativy, akreditovaný kurz pracovníka v sociálních službách. 
Řidičský průkaz skupiny B. 
 
Obecné způsobilosti: 
osobní vyzrálost a stabilita, umění jednat s lidmi, profesionální přístup, znalost problematiky 
občanů se zdravotním postižením, ochota spolupracovat v systému komunitního centra, 
osobní iniciativa, pracovitost, uživatelské dovednosti PC. 



 
Osobnostní předpoklady: 
empatie, vztah ke zdravot. postiženým, manažerský přístup, samostatnost, rozhodnost, 
organizační schopnosti, kreativita, flexibilita, schopnost pracovat v týmu, zodpovědnost. 
 
V případě zájmu zasílejte své životopisy na e-mail: vitejops@seznam.cz  nebo v době od 
10.00 do 14.00 hod. kontaktujte  na tel. čísle :  +420 702 202 799 Mgr. Jitku Klasovou, 
ředitelku. 
 

 


