
 

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace statutárního města Ostrava, která se stala součástí 

pilotního programu výuky Psychobiografického modelu péče profesora Erwina Böhma v České 

republice, vypisuje výběrové řízení na pozici: 

Vedoucí/ho sociální služby DZR 

Hledáme:  

• empatickou osobnost s pozitivním přístupem, 

• manažerskými dovednostmi, 

• znalostí prostředí pobytových sociálních služeb výhodou 

 

Budete členem týmu přímo odpovědného za naplňování strategie rozvoje organizace s velkou 

mírou samostatnosti a kompetencemi. 

Hlavním cílem Vaší práce je vedení týmu sociálních a zdravotnických pracovníků, organizace 

úseku zajišťujícího přímou péči o klienty a komplexní sociální práci, včetně kontrolní činnosti. 

Nabízíme: 

• zajímavou práci s možností inovace x kreativity, 

• dobré platové podmínky, 

• podporu v osobnostním rozvoji a profesnímu růstu, 

• supervize 

• pracovní poměr na plný úvazek, 

• 5 týdnů dovolené, 

• plat dle platných platových tabulek+osobní ohodnocení, příplatky dle ZP+odměny 

• zaměstnanecké výhody z FKSP (např. příspěvek na dovolenou, příspěvek na penzijní 

připojištění, masáže, zvýhodněné závodní stravování ve vlastní jídelně…) 

• notebook a mobilní telefon v rámci zvýhodněného tarifu, 

Požadujeme:  

• VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu, příp. vyšší odborné vzdělání 

potřebné k výkonu povolání dle par. 110 zákona č. 108/2016 Sb., o sociálních službách, 

• kombinace vzdělání v oboru všeobecná sestra, vysokoškolské vzdělání v bakalářském 

studijním programu, vyšší odborné vzdělání, popř. střední vzdělání s maturitní zkouškou – 

SZŠ, obor všeobecná sestra, pomaturitní specializační studium, vše dle zák. č. 96/2004 Sb.,  

• znalost příslušných právních předpisů a schopnost je aplikovat v praxi, 

• znalost práce s výpočetní technikou a programu Cygnus, 

• praxi ve vedoucí pozici min. 3 roky výhodou, 

• velmi dobrou znalost procesů v pobytových zařízeních sociálních služeb, 

• znalost cílové skupiny výhodou, 
• týmovou spolupráci. 

 

 
Místo výkonu práce: Domov Slunečnice Ostrava, p. o., Opavská 4472/76, 

 708 00 Ostrava – Poruba 



 

Zájemci o uvedenou pracovní pozici, splňující požadované kritéria, mohou zaslat v termínu do 23. 03. 

2021 do 15.00 hodin přihlášku do výběrového řízení spolu se svým životopisem, motivačním 

dopisem, ověřené kopie o dosaženém vzdělání, souhlasem s provedením psychologického testu 

a souhlasem s nakládáním s osobními údaji na adresu organizace. 

 

Žádost o zařazení do výběrového řízení je možné zaslat rovněž v elektronické podobě na e-mailovou 

adresu: aburesova@dsporuba.com 

 

Po uzávěrce zaslaných dokumentů budou vybraní uchazeči vyzvání k provedení psychologického testu 

a ústnímu pohovoru. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu 

bez udání důvodů. 

 

Předpokládaná doba nástupu: dle dohody. 

Bližší informace: Alena Burešová-personalistka, telefonní číslo: 702 223 147 nebo 599 508 162    

 

V Ostravě dne 11. 03. 2021 

 

Ing. Radek Baran, v.r. 

ředitel organizace 

mailto:aburesova@dsporuba.com

