
 
 

www.betlem.org                         Diakonie ČCE – středisko BETLÉM 

    Domov Betlém                                                            Tel.: +420 519 419 848 
                                                                Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna         IČO: 185 10 949 
    E-mail: srahulkova@betlem.org         Bank. spojení: 1381506359/0800 

 

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM, Klobouky u Brna 

 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pracovník/ce v sociálních službách.  

 
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM hledá zájemce o práci v Domově Betlém v Kloboukách u Brna, 
kde poskytuje dvě sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu. 
Deset trvalých obyvatel a hosté na odlehčovací službě zde žijí komunitním způsobem v přirozeném 
prostředí obce. Jedná se o dospělé osoby s těžkým tělesným postižením, kterým individuálním 
přístupem pomáháme žít běžným způsobem života.  
 
Hlavní popis práce: 

 Přímá obslužná péče o osoby s těžkým zdravotním postižením spočívající zejména v: 

- pomoci při osobní hygieně, oblékání a podávání stravy 

- podpoře při vykonávání jednoduchých denních činností 

- podpoře v soběstačnosti a při naplňování osobních zájmů 

- podpoře při aktivizačních činnostech (vycházky, kultura) 

 

Předpokládaný termín nástupu: Červenec 2019 

 

Požadujeme: 

 minimálně řádně ukončené základní vzdělání; 

 pozitivní vztah k lidem s handicapem, samostatnost, smysl pro odpovědnost; 

 respekt ke křesťanským hodnotám; 

 psychickou odolnost; 

 zdravotní způsobilost; 

 ochotu učit se a zlepšovat. 

 

Výhodou je: 

 odpovídající vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (tj. absolvovaný 

kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, případně střední odborné vzdělání 

v sociální nebo zdravotnické oblasti); 

 předchozí praxe v oboru; 

 řidičský průkaz skupiny B. 

 

Nabízíme: 

 zázemí stabilní neziskové organizace; 

 možnost osobního růstu, účast na vzdělávacích akcích, supervizní podporu; 

 možnost práce na zkrácený úvazek (min. 0,5) 

 1 týden dovolené navíc; 

 zvýhodněné stravování na pracovišti; 

 nástupní mzdu 18.000 Kč s možností růstu už po 3 měsících. 

 

Motivační dopis a životopis zasílejte do 10. 6. 2019 na email srahulkova@betlem.org  
nebo na adresu: Domov Betlém, Císařova 394/27, Klobouky u Brna, PSČ 691 72.  

Další informace vám podá vedoucí Bc. Zuzana Šrahůlková na telefonu 739 244 837. 
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