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Elim Opava, o.p.s. přijme pracovníka na pozici 

Sociální pracovník/pracovnice pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

(zástup za mateřskou dovolenou) 

 
Místo výkonu práce: Opava 
 
Požadujeme:  

 vzdělání dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., VŠ, VOŠ v oborech, které jsou 
akreditovány pro výkon práce sociálního pracovníka 

 orientaci v oblasti sociálních služeb a sociálně – právní ochrany dětí, iniciativní a vstřícný 
přístup ke klientům, schopnost samostatné a zodpovědné práce, schopnost práce v týmu, 
uživatelská znalost práce na PC, ochota pracovat i v odpoledních hodinách 

 trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost 

 řidičský průkaz sk. B (aktivní řidič) 
 

Nabízíme:  

 zázemí stabilní organizace Elim Opava, o.p.s. 

 plný pracovní úvazek 40 hod. týdně, 25 dní dovolené 

 nástupní plat 20 500,- Kč/měsíčně, po zkušební době navýšení dle vzdělání a délky praxe 

 profesní podporu (supervizi, metodickou pomoc, intervizi) 

 možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady, kreativitu 

 práci v oboru a příležitost k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu 
 
Náplň práce: 

 přímá práce s rodinami v nepříznivé životní situaci v jejich přirozeném prostředí (terénní 
práce) a dětmi a mládeží (6 – 19 let) 

 poskytování poradenství a informací v rozličných oblastech týkajících se prevence 

 plánování programu, příprava a realizace výchovných, vzdělávacích, volnočasových a 
aktivizačních činností pro klienty služby 

 jednání se zájemci o službu, tvorba individuálních plánů, vedení související dokumentace 
 
 
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte Mgr. Aleně Peterkové na e-mail: 
sas@elimopava.cz do 20. 11. 2019 Pro bližší informace volejte: 775 591 986. Vybraní uchazeči 
budou pozváni k osobnímu pohovoru. Nástup: leden 2020 nebo dle dohody. 
 
Zasláním materiálů o své osobě uchazeč souhlasí s uchováváním svých osobních údajů po dobu 
výběrového řízení. Poskytnuté doklady pro výběrové řízení budou po výběrovém řízení skartovány. 
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