
 
 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE V 
CENTRU PRO OHROŽENOU RODINU – POBOČKA HUSTOPEČE 

Práce v sociálně aktivizačním programu Centra pro ohroženou rodinu Ratolesti Brno, z.s. zahrnuje podporu a 
doprovázení rodin ke schopnosti samostatně řešit svou nepříznivou rodinnou situaci, vytvářet bezpečné a 
podnětné prostředí pro růst a vývoj dětí. Úzce spolupracujeme se sociálními pracovníky odborů sociálně právní 
ochrany dětí. 

Místo výkonu práce: ORP Hustopeče 

Požadujeme: 

 Vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce, sociální péče, sociální politika nebo sociální pedagogika 

 Alespoň rok praxe v oboru a chuť pracovat na svém profesním i osobním rozvoji 

 Orientaci ve Standardech kvality sociálních služeb 

 Uživatelskou znalost práce na PC 

 Čistý trestní rejstřík 

 Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 
 

Co u nás budete dělat? 

 Intenzivně spolupracovat s rodinami v jejich přirozeném prostředí 

 Vést individuální rozhovory se členy rodin 

 Vyhodnocovat potřeby rodin a podílet se na tvorbě cílů 

 Doprovázet zástupce rodin na příslušné úřady a instituce 

 Aktivizovat rodiny k řešení jejich nepříznivé životní situace a odstranění nežádoucích vlivů, které ovlivňují 
jejich děti 

 Zpracovávat běžnou administrativu 

 Pracovat na rozvoji naší služby a celé organizace 
 

Můžeme vám nabídnout: 

 Odpovídající finanční ohodnocení (23 000  Kč – 26 000  Kč) 

 25 dnů dovolené 

 Zázemí organizace s 24 letou tradicí 

 Možnost osobního a profesního růstu 

 Vzdělávání v oboru 

 Prostor pro seberealizaci a uplatnění nových nápadů 

 Profesionální podporu supervizora a metodické vedení 
 

Nástup od 1. 9. 2019, případně dle dohody. 

Zaujala vás tato nabídka práce a chcete se přihlásit do výběrového řízení? Pošlete nám svůj životopis a 
motivační dopis. Rádi si přečteme, proč chcete pracovat právě u nás a jaké máte zkušenosti, a to nejpozději do 
12. 8. 2019 na e-mail, osobně nebo poštou do sídla organizace Ratolest Brno. Více informací také na 

vladimira.suchancova@ratolest.cz, tel. 773 826 838. Výběrové řízení bude dvoukolové o účasti a termínech 

vás budeme informovat. 
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