
 

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA 

Kontaktní údaje: 

Název firmy/organizace, IČ Harmonie, příspěvková organizace 

Adresa (sídlo společnosti) Chářovská 785/85, 794 01 Krnov 

Statutární zástupce Mgr. Martina Nováková, DiS. 

Kontaktní osoba pro ÚP ČR Kotová Nikola 

Telefon, email 737 224 895, mzdy@po-harmonie.cz 

Nabízíme: 

Název pracovní pozice Vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením – sociální 
pracovník 

Náplň práce Vykonávání sociálních šetření, zabezpečení sociální agendy včetně 
řešení sociálně právních problémů, vykonávání analytické, metodické 
a koncepční činnosti v sociální oblasti. Samostatně vede službu 
DOZP, koordinuje a garantuje kvalitu a výkon sociální služby. 
Organizačně a metodicky řídí práci sociálních pracovníků, pracovníků 
v sociálních službách a všeobecných sester. Vede veškerou evidenci 
spojenou s pobytem klientů dle platných zákonů, vyhlášek a 
standardů. Sestavuje plán směn, včetně dovolených, zajišťuje další 
vzdělávání. 

Počet nabízených pozic 1 

Místo výkonu práce 
(adresa) 

Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chářovská 785/85, 
Krnov 794 01 

Pracovní poměr na dobu * ☐ určitou od 

☒ neurčitou 

Předpokládaný nástup 1. 1. 2022 

Pracovní úvazek ☒ plný 

☐ zkrácený – …..…hodin týdně 

Směnnost ☒ 1 směnný denní Po -Pá 

☐ 2 směnný                     ☐ pružná pracovní doba  

☐ 3 směnný                     ☐ noční provoz 

Předpokládaná hrubá 
mzda v rozpětí 

10. platová třída 
26 730 Kč – 39 410 Kč dle přiznané praxe 
23 % příplatek za vedení 

Benefity - po 3 měsících přiznání osobního ohodnocení 
- 6 týdnů dovolené 
- možnost stravování 
- příspěvek FKSP na stravování, penzijní pojištění, rekreaci,   
   kulturu a sport, zvýhodněný tarif T-mobile, zvýhodněné  
   pojištění vozidla 
- možnost přiznání ročních odměn 

Požadované vzdělání ** ☒ vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího 
programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální 
pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, 
charitní a sociální činnost 

☒ vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, 
magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na 
sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, 
sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku 
Praxe v oboru a s vedením týmu min. 2 roky. 

Vhodné i pro ☐ OZP s max. 2. stupněm invalidity  

☐ OZP s invaliditou 3. stupně  



☐ bez praxe  

☐ záznam v RT  

Další požadavky čistý trestní rejstřík podmínkou, dobrý zdravotní stav, znalost práce 
na PC, spolehlivost, samostatnost 

 

Životopis, žádost a motivační dopis pošlete do 30. 11. 2021 na adresu: 

Harmonie, p. o. Opavská 40, 794 01 Krnov nebo na email: mzdy@po-harmonie.cz 

 

Obálku označte nápisem: „VŘ – vedoucí DOZP – neotvírat!“ 
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