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SALINGER, z.s. 
vypisuje výběrové řízení na pozici 

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/ICE STŘEDISKA STOPA ČÁPA 

 

 

Sociální pracovník/ice ve středisku Stopa čápa: 

- Poskytuje odbornou pomoc, poradenství a podporu náhradním rodinám, provází je v obtížných 

životních situacích.  

- Spolupracuje s terapeuty, psychology, orgány sociálně-právní ochrany dětí, školami, a dalšími 

návaznými institucemi.  

- Účastní se pobytů a akcí pro rodiny vykonávající NRP.  

- Podílí se na tvorbě metodických postupů pro dobrou praxi v souladu se standardy kvality 

sociálně-právní ochrany dětí. 

 

Požadujeme: 

- vzdělání VŠ či VOŠ v oborech dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

- v platném znění a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí 

- trestní bezúhonnost  

- komunikační dovednosti, příjemné vystupování, samostatnost a spolehlivost  

- aktivní zájem o oblast náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí  

- znalost práce na PC (programy Word, Excel) – uživatelská úroveň  

- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

 

Nabízíme: 

- hlavní pracovní poměr 

- pestrou, zajímavou a kreativní práci ve stabilní organizaci, která funguje již 25 let 

- důkladné zaškolení 

- pružnou pracovní dobu  

- podporující a přátelský tým 

- týmovou a individuální supervizi a metodické vedení  

- prohlubování a zvyšování kvalifikace prostřednictvím odborného vzdělávání   

- 5 týdnů dovolené, 4 dny indispozičního volna, odměny 

 

Výkon práce:  

- místo výkonu práce: Hradec Králové (kancelář), terén - Královéhradecký kraj  

- nástup možný od 1. 1. 2023 
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Náležitosti přihlášky: 

- strukturovaný životopis s prohlášením: „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v 

tomto životopise a jejich schraňováním pro účely výběrového řízení Salinger, z.s.“ 

- kopie dokladu o dosaženém vzdělání dle požadavků  

- motivační dopis v rozsahu maximálně 1 A4 

 

Výběrové řízení: Přihlášky zasílejte na e-mail: stopa.capa@salinger.cz do 4. 12. včetně. 

 

Pravděpodobný termín výběrového řízení proběhne do 16. 12. 2022. Vybraní/é uchazeči/ky budou o 

přesné hodině ústního výběrového řízení informováni/y.  

 

Pokud nebude přihláška obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude uchazeč přizván k 

výběrovému řízení. Osobní dokumenty uchazečů se bezprostředně po ukončení výběrového řízení 

vracejí zpět uchazečům nebo skartují.  

 

Salinger, z.s. si vyhrazuje právo neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči/ky nenaplní očekávání 

organizace. 

 

Kontakt: 

Mgr. Tereza Čejková, DiS. 

vedoucí střediska Stopa čápa 

stopa.capa@salinger.cz 

tel: 773 800 292 


