
  

Oblastní charita Polička 
 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 
 

sociální pracovník ve středisku Šance pro rodinu  
 

 

Jste kreativní, otevření novým výzvám a zkušenostem, máte týmového ducha a 

odpovídající vzdělání (min. VOŠ sociálního směru)? Pojďte pracovat k nám. 
 
Středisko Šance pro rodinu pomáhá rodinám s dětmi v obtížných životních situacích 
tyto situace zvládnout. Jsme tým zkušených kolegů, kteří se dokáží navzájem podpořit 
a vyjít si vstříc. Naše pestrá práce v dopoledních a odpoledních hodinách zahrnuje 
kontakty se členy rodiny v domácnosti i v zázemí služby, spolupráci s odborníky a 
úřady, administrativu, plánování, konzultace, pravidelné cesty služebním automobilem 
nebo odborná kolegia. 
 

Co se u nás rozhodně neztratí 

 chuť pracovat s cílovou skupinou 

 flexibilita a komunikativnost 

 upřímnost, nadhled a empatie 

 schopnost rozhodovat se, stát si za svým rozhodnutím a snést pochvalu i kritiku 

 schopnost přijmout poslání a vize církevní organizace 

 čistý trestní rejstřík 

 uživatelská znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B 
 

Co u nás získáte 

 zázemí stabilní a rozrůstající se organizace 

 lidský přístup vedoucích pracovníků 

 pružnou pracovní dobu 

 služební notebook, mobilní telefon, stravenky nebo příspěvek na stravování,  
5 týdnů dovolené 

 vybavenou kancelář s vlastním sociálním zařízením a krásným výhledem 

 další hrazené vzdělávání a pravidelné supervize 

 odbornou spolupráci v rámci dalších charitních služeb na místní i diecézní úrovni 

 dobrovolné mimopracovní aktivity týmu 
 

 

Nástup: dle dohody 

 
Motivační dopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a profesní životopis s uvedením 

kontaktů na sebe zasílejte, prosíme, do 2. 5. 2018: 
a) poštou na adresu: Oblastní charita Polička, Vrchlického 16, 572 01 Polička 
b) e-mailem na pavel.simon@pol.hk.caritas.cz 
Vybraní zájemci budou vyrozuměni a pozváni k přijímacímu pohovoru.  
 
Nemáte všechny žádané vlastnosti, máte pochybnosti ohledně platnosti vzdělání nebo 
potřebujete bližší informace k nabízené pozici?  
Rád Vám odpoví Bc. Pavel Šimon, vedoucí služby Šance pro rodinu, tel. 733 676 736. 
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