
Sagapo, příspěvková organizace 

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

Pracovníka/Pracovnici v sociálních službách pro Domov pro osoby 

se zdravotním postižením v Bruntále 

Hledáme: 

Komunikativního, spolehlivého pracovníka/pracovnici v sociálních službách pro příspěvkovou 

organizaci Sagapo  – Domov pro osoby se zdravotním postižením v Bruntále. 

Charakteristika vykonávané práce: 

- Vedení dokumentace služby ve vztahu k uživatelům služby 

- Přímá práce s uživateli v prostředí komunitního bydlení osob s mentálním a kombinovaným 

postižením 

- Podpora uživatelů v oblastech rozvoje a udržení schopností v oblastech sebeobsluhy, 

stravování, osobní hygieny 

- Podpora uživatelů v osobních zájmech, právech, způsobu trávení volného času, 

volnočasových aktivitách 

Požadujeme: 

- Empatii, časovou flexibilitu 

- Aktivní přístup a spolupráci 

- Výborné komunikační dovednosti  

- Samostatnost a zodpovědnost 

- Spolehlivost 

- Odolnost vůči stresu 

- Ochota dále se vzdělávat 

- Řidičský průkaz skupiny B výhodou 

- Vzdělání středoškolské s maturitou v oboru vzdělání - pečovatelské služby, sociální činnost, 

předškolní a mimoškolní pedagogika 

- U osob se středoškolským vzděláním s maturitou, avšak bez výše uvedeného oboru 

kvalifikace - Absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních 

službách do 18 měsíců od nástupu do zaměstnání   

Nabízíme: 

- Stabilní zázemí organizace Sagapo 

- Profesionální vybavení a zázemí pro výkon práce  

- Délka pracovní doby 40 hod. týdně, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v nepřetržitém 

provozu v jednosměnném pracovním režimu denní směny 

- Pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení 

- Platové zařazení v 7. platové třídě (16 690 – 25 100Kč) + osobní příplatek (0 -4 000Kč) po 

uplynutí 3 měsíční zkušební doby 

Benefity 

- 1 týden dovolené navíc 

- indispoziční volno 3 dny ročně 

- Příspěvek na obědy 

- Příspěvek na penzijní připojištění 

- Příspěvek na kulturní a sportovní aktivity 

- Vzdělávání v oboru   



Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:                                                                                                                                            
- motivační dopis se souhlasem ke zpracování osobních dat podle zákona č. 101/2000 Sb. v 
platném znění,    
- včetně údajů - jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, místo trvalého 

pobytu, kontaktní  adresu pokud není shodná, telefonické a e-mailové spojení, datum a 
podpis 

- strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 
- doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání a odborných kurzech v prostých kopiích   
- Při zaslání na e-mail musí být zasílané dokumenty ve formátu Word, pdf, jpg.    

                                                                                                                                                                      
Vše doručit nejpozději do 05.09.2018 na adresu:                                                                                                                       
Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, Bruntál nebo na e-mail: 
varja.mrazkova@sagapo.cz 
- Kontaktní osoba: Varja Mrázková  – personalista, tel. 554211061      
 
Informace o výběru uchazeče: 
- 1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí 
- 2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči 
- O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči  z 1.kola, 

a to telefonickou nebo elektronickou formou. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení 
osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány. Poskytnuté 
osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto výběrového 
řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho 
trvání. 

- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání 
důvodu.                                                                                              

 


