
Hledáme 
kolegyni / kolegu do  

Klubu pro děti a mládež  
(6—20 let). 

Úvazek 1.0, nástup: 
únor 2023

Nezisková organizace  
Cheiron T, o.p.s.  
vypisuje výběrové  
řízení na pozici  
sociální pracovník/ce,  
resp. pracovník/ce  
v sociálních službách  
v Klubu pro děti  
a mládež (6—20 let).  

Přihlášky do výběrového řízení 
můžete zasílat na e-mail 
sebankova@cheiront.cz 
nejpozději do 15. 1. 2023. 

Vybraní uchazeči budou pozváni  
k osobnímu pohovoru, který se 

uskuteční následující týden  
v sídle organizace Cheiron. 

Práce převážně  
v odpoledním čase,  

plat 24 000–27 000 Kč 
dle vzdělání 

Kontakt: 
Lucie Šebánková: 

775 95 92 36 
sebankova@cheiront.cz 

Cheiron T, o. p.s.

www.cheiront.cz

Je to sociální práce v nízkoprahovém zařízení pro 
děti a mládež se zaměřením na cílovou skupinu ve 
věku 6–20 let, která je ohrožena rizikovými projevy 
chování, nebo žije rizikovým způsobem života.
S klienty budete probírat jejich nesnadné životní 
situace (nevyhovující sociální a rodinné zázemí, 
doučování, užívání drog a alkoholu atd.), pomáhat 
jim hledat řešení a motivaci ke změně.
Náplní práce je i organizování volnočasových  
a vzdělávacích aktivit a nenáročná administrativa.
Práce převážně v odpoledních hodinách  
(11/12.00–19.30, pátek do 17.00) v klubu v Děkanské 
ulici (Staré město, Tábor) a především v Bejváku  
v ulici Světlogorská (Sídliště nad Lužnicí).

Schopnost bavit se s klienty na různá témata. 
Nediskriminační chování, toleranci a trestní 
bezúhonnost. 

Schopnost spolupracovat v týmu, ochotu dále se 
vzdělávat a pracovat na sobě. V ideálním případě 
zkušenosti s prací s dětmi a mládeží. Vzdělání  
v sociální oblasti (dle zákona o sociálních službách) 
výhodou.

Výhodou je také nadšení do hudby či jiné tvůrčí 
činnosti (keramika, tanec, truhlářská práce, výtvarná 
činnost, atd.)

Přihlášku do 15. 1. 2023 obsahující:
• strukturovaný životopis
• motivační dopis (max. A4) nebo   

 motivační video (max. 4 min)
• toto prohlášení:  

 „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu  
 podkladů pro přihlášku do výběrového řízení  
 dávám souhlas k jejich zpracování ve smyslu   
 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)  
 2016/ 679 o ochraně osobních údajů (GDPR).“

Vybrané uchazeče pozveme k osobnímu pohovoru, 
který se bude konat následující týden v Cheironu.

O jakou práci se přesně jedná? Co od Vás potřebujeme?

Zajímavé a smysluplné zaměstnání, prostor  
pro kreativitu, realizaci vlastních nápadů  
a seberozvoj.  
Vstřícnou personální politiku a kulturu 
organizace (25 dní dovolené, 4 sick days, 
možnost studijního volna, teambuildingy, 
podporu celého týmu a pravidelné supervize). 
Odborné zaškolení a další vzdělávání v oboru. 
Pracovní PC.

Co nabízíme?

Ing. Lucie Šebánková,  
tel: 775 959 236, sebankova@cheiront.cz

Cheiron T, o. p. s. 
Děkanská 302, Tábor Kontakt:


