
Hledáme 
kolegyni / kolegu 
na pozici sociální 

pracovník / ce v sociálně
aktivizační službě  

pro rodiny  
s dětmi

(SAS)

Nezisková organizace  
Cheiron T, o.p.s.  
vypisuje výběrové  
řízení na pozici  
sociální pracovník/ce, 
v sociálně aktivizační  
službě pro rodiny  
s dětmi. Úvazek 1,0,  
nástup 1. 11. 2022.

Přihlášky do výběrového řízení 
můžete zasílat na e-mail 
machova@cheiront.cz 
nejpozději do 23. 9. 2022. 

Další informace o naší organizaci  
a poskytovaných službách 

naleznete na www.cheiront.cz.  

Vybraní uchazeči budou pozváni  
k osobnímu pohovoru, který se 

uskuteční následující týden  
v sídle organizace Cheiron. 

Nástupní plat  
25 000 Kč  

(plný úvazek). 
Kontakt: 

Daniela Máchová: 
machova@cheiront.cz 

Cheiron T, o. p.s. 
Děkanská 302,  

Tábor.

www.cheiront.cz
Pracovní náplň:

•	 sociální práce převážně v přirozeném prostředí 
klientů — se zaměřením na rodiny s dětmi  
v sociálně tíživé situaci, někdy ve spolupráci  
s OSPOD

•	 řešení témat výchovy, vzdělávání, finančního  
a materiálního zabezpečení rodin, problematiky 
dluhů, bydlení, státní sociální podpory a další 

•	 vedení administrativy související  
s poskytovanými službami

•	 součinnost s FR a PR částí organizace

Co potřebujeme:

•	 VŠ, VOŠ – v oboru sociální práce a v dalších 
oborech podle §110 zákona č.108/2006 Sb.,  
o sociálních službách,

•	 trestní bezúhonnost

•	 zájem o danou problematiku a ochotu dál se 
vzdělávat

•	 samostatnost, zodpovědný a aktivní přístup

•	 schopnost spolupráce a komunikace v týmu

•	 respektující přístup k uživatelům

•	 kreativitu, flexibilitu a psychickou odolnost

•	 schopnost přijímat a dávat zpětnou vazbu

Výhodou, ale ne nutnou podmínkou, je:

•	 praxe v oboru, zkušenost s individuální přímou 
prací s klienty

•	 orientace v systému dávek státní sociální 
podpory a hmotné nouze

•	 orientace v síti sociální služeb v regionu

 Co nabízíme:

•	 zajímavé a smysluplné zaměstnání, práci  
v pohybu

•	 vstřícnou personální politiku a kulturu organizace 
(25 dní dovolené, 4 sick days, možnost studijního 
volna, služební telefon a notebook, …)  

•	 odborné zaškolení a další vzdělávání v oboru

•	 podporu celého týmu a pravidelné supervize

Obsah přihlášky:

•	 strukturovaný životopis

•	 motivační video (max. 4 min) nebo motivační 
dopis v rozsahu (max. A4)

•	 prohlášení uchazeče v následujícím znění: 
„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).“


