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Ředitel Domova pro seniory Krnov vyhlašuje 
 
Výběrové řízení na pracovní místo „Vedoucí úseku sociálního a přímé péče“ 
 
 
Zákonné předpoklady: 

 

- Trestní bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům 

- Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem a věkem nad 18 let 
 
Požadavky: 
 

- Minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou  

- Praxe ve vedoucí pozici výhodou 

- Praxe v sociálních službách výhodou 
 
Ostatní požadavky: 
 

- Osobnostní zralost (nadhled, sebereflexe, pozitivita, vlídnost v kombinaci se schopností 
být rozhodný, přímý a předvídatelný, …aj.) 

- Pozitivní vztah k seniorům 

- Týmový hráč 

- Výborné komunikační dovednosti 

- Ochota a schopnost učit se novým věcem 
 
Nabízíme:  
 
Pracovní místo, kde budete mít možnost přímo ovlivnit podobu, rozsah a kvalitu pobytových 
sociálních služeb pro seniory. Práci, která má smysl. Prostor pro kreativitu, seberealizaci, práci 
s týmem kvalitních pracovníků. Spolupodílení se na tvorbě a realizace vize Domova. Stabilitu 
zaměstnání.  
 
Pracovník bude časem pověřen zastupováním ředitele jakožto statutárního zástupce organizace. 
Na pozici hledáme pracovníka ani ne tak podle toho, co umí, jako spíše podle toho, jaký je 
z hlediska osobnostní „výbavy“ a kompetencí. Pracovník ponese odpovědnost za organizaci 
práce, procesy, koordinaci a kvalitu více než 70 zaměstnanců. Primárním cílem je spokojenost cca 
140 uživatelů pobytových sociálních služeb v našem Domově. 
 
Platové zařazení – 11.PT + individuální nastavení ostatních složek mzdy.  
 
Předpokládaný nástup: 1. 5. 2022 (na kvalitního uchazeče si však rádi počkáme i déle). 
 
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 
Jméno, příjmení a titul  
Datum a místo narození  
Státní příslušnost  
Místo pobytu 
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Číslo občanského průkazu nebo číslo průkazu o povolení k pobytu, jedná-li se o cizího státního 
příslušníka 
Datum a podpis zájemce 
 
K přihlášce zájemce připojí:  

- Strukturovaný životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech týkajících se nabízené vedoucí pozice + reference 
z předchozích nebo stávajícího zaměstnání. 

- Motivační dopis  

- Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nebo jeho ověřená kopie) 

- Kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání  

- Souhlas se zpracováním osobních údajů – formulář ke stažení na webu organizace 
 
 
 
Přihlášku zájemce doručí na adresu: 
Domov pro seniory Krnov, k rukám ředitele, Františka Fojtíka, ul. Rooseveltova 2141/51, 794 01 
Krnov s označenou obálkou „Výběrové řízení – vedoucí úseku sociálního a přímé péče – 
NEOTVÍRAT“. 
 
Své podklady zasílejte tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději 28. března 2023 do 12.00 
hodin.  
 
Případné bližší informace Vám podá personalistka, paní Hana Havlíková (tel.: 554 684 636) nebo 
ředitel Domova (tel.: 554 684 611). 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu bez udání 
důvodů.  
 
 


