
 

 

 

 Napajedla, 9. února 2023 
 

Domov pro seniory Napajedla, p.o. přijme pracovníka na pozici: 

 

VEDOUCÍ PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE 

Stručná charakteristika:  

- pracovní místo s možností přímého ovlivnění podoby, rozsahu a kvality pobytové 
sociální služby pro seniory, 

- práce s týmem kvalitních pracovníků která má smysl, 
- možnost spolupodílení se na řízení organizace; prostor pro vlastní seberealizaci, 
- odpovědnost za organizování a kvalitu práce 25 zaměstnanců úseku přímé péče, 

nastavování metodických procesů, koordinace spolupráce s jinými úseky. 

Požadujeme: 

- odbornou kvalifikaci dle zákona 108/2006 Sb., tj. minimálně středoškolské vzdělání 
a absolvování kurzu pracovník v sociálních službách (výhodou vyšší odborné vzdělání 
sociálního zaměření), 

- minimálně 5 let praxe v sociální oblasti, 
- znalost přímé obslužné péče u klientů, 
- kladný vztah k lidem, seniorům, 
- dobré manažerské a komunikační schopnosti (znalost specifik komunikace se seniory), 
- spolehlivost, pracovitost, flexibilitu, empatii, kreativitu, 
- schopnost samostatné i týmové práce,  
- ochotu dále se vzdělávat, 
- znalost práce na PC, 
- trestní bezúhonnost, 
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič), 
- výhodou praxe v řídící oblasti a zkušenost s vedením pracovního týmu. 

 

Náplň práce: 

- vedení týmu pracovníků v sociálních službách, aktivizačních pracovníků, organizace 
a kontrola jejich práce, odpovědnost za fungování týmu, 

- dodržování postupů přímé péče, sledování a hodnocení kvality přímé péče, 
- spolupráce na tvorbě metodik a následná aplikace do každodenní praxe, 
- posuzování individuálních potřeb klientů, tvorba individuálního plánu/plánu péče,  
- podpora a rozvoj soběstačnosti klientů, 
- spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů klientů, 
- podílení se na procesu příjmu nových klientů, 
- aplikace standardů kvality sociálních služeb do každodenní praxe, 
- vedení a kontrola dokumentace pracoviště. 

 



 

Pracovní poměr: 

- jmenováním do funkce, 
- výše úvazku 1,0, 
- jednosměnný provoz. 

Nabízíme: 

- zázemí silné a stabilní příspěvkové organizace, 
- kvalitně vedený a stabilizovaný pracovní tým, 
- práci, která má smysl, 
- možnost seberealizace a profesního růstu, 
- zaškolení a odbornou podporu, 
- další vzdělávání v oboru, 
- 5 týdnů řádné dovolené, 
- týmovou i individuální supervizi, 
- další zaměstnanecké výhody (závodní stravování, FKSP, aj.). 

Finanční ohodnocení: 

- dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění v návaznosti na vnitřní platový předpis, 
- zařazení do 8. platové třídy, platový tarif stanovený dle započitatelné praxe, příplatek 

za vedení, po 3 měsících osobní hodnocení. 

Místo výkonu práce:  

- Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace,  
- Husova 1165, 763 61 Napajedla. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Do 26. února 2023 mohou zájemci zaslat motivační dopis a strukturovaný životopis s přehledem 

dosavadní praxe a odborných znalostí a dovedností na emailovou adresu:reditel@dsnapajedla.cz 

 

nebo poštou na adresu: 

 

Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace  

Bc. David Libiger, ředitel organizace 

Husova 1165, 763 61 Napajedla 

 
Následně budou všichni zájemci kontaktováni a pozváni na osobní pohovor. 

mailto:reditel@dsnapajedla.cz

