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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  na obsazení pozice 

 

                        Sociální pracovník/pracovnice 

 

 
 

Místo výkonu práce 
• Obec Horní Branná 

Pracovní úvazek 
•  0,2 nebo na dohodu o provedení práce 

 

Platové zařazení dle nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platných poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

         Lhůta pro podání přihlášek :  do 10.4.2019 do 16.00 hodin 

 

 Nástup 1.května 2019. 
 

Kvalifikační požadavky 
• Odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů: ukončené VOŠ nebo VŠ vzdělání v oboru zaměřeném na sociální práce nebo 

příbuzných oborů dle zákona 

 

Požadavky zaměstnavatele 
• Schopnost samostatného výkonu práce a rozhodování 

• Dobré komunikační schopnosti 

• Organizační schopnost 

• Spolehlivost 

• Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 

• Odolnost vůči stresu a psychické zátěži 

• Ochota dále se vzdělávat 

• Bezúhonnost 



 

 

 

Písemná přihláška musí obsahovat: 
• Jméno, příjmení a titul uchazeče 

• Datum a místo narození, státní příslušnost uchazeče 

• Číslo občanského průkazu 

• Místo trvalého pobytu 

• Datum a podpis uchazeče 

• Kontakt uchazeče – emailová adresa, telefon 

 

 

 

K písemné přihlášce je nutné doložit: 
• Strukturovaný životopis 

• Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce 

• Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

 

Vybraní zájemci budou pozváni k ústnímu pohovoru. Všichni zájemci budou informováni 

prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu o dalším postupu. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců, případně pracovní místo 

neobsadit bez udání důvodu. 

 

 

 

 

 

                                                                         Z i m m e r m a n n   Luboš 

                                                                                             starosta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno  na úřední desce : 27.3.2019 

 

Sejmuto z úřední desky : 


