
 

Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do Sdružení Práh, dáváte souhlas ke zpracování a uchování 
Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí na dobu jednoho roku. Souhlas můžete zrušit dříve odvoláním v 

písemné formě. Poté budou Vaše životopisy a další osobní materiály skartovány. 

 

 

Pomáháme klientům překonávat problémy související s duševním onemocněním v základních životních oblastech: práce, 

samostatné bydlení, vzdělávání, péči o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času. Zlepšujeme vztah 

veřejnosti k lidem s duševním onemocněním a pomáháme prosazovat a hájit jejich práva. Líbí se vám tato myšlenka? Máte nám 

co nabídnout? Nehledáte pouze volné pracovní místo, ale zejména prostor, ve kterém se můžete realizovat?  

 

Jestli jsou vaše odpovědi ano, máme o vás zájem! 

 

Nyní hledáme nového/novou kolegu/kolegyni, na pozici: 

 

Vedoucí metodického centra pro Blanensko 

 

 

Co vás čeká: 

 zavést, rozvíjet a vyhodnocovat místní meziresortní a mezioborovou spolupráci  

 pracovat na metodice meziresortní a mezioborové spolupráce a sdílené péče s neformálními pečovateli na 

území daného okresu  

 koordinace spolupráce 

 aktivní účast na komunitním plánování v daném okrese 

 individuální a skupinové plánování aktivit spojených s podporou klientů  

 vedení týmu pracovníků 

 

Co od vás očekáváme my: 

 min. vyšší odborné vzdělání  

 odborná způsobilost k výkonu práce pracovníka v sociálních službách (zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách)*možnost doplnit při zaměstnání 

 zkušenost na obdobné pozici výhodou 

 schopnost vést a řídit pracovní tým 

 empatii a vnímavost vůči potřebám klientů 

 odolnost vůči psychické zátěži a stresu 

 schopnost samostatné i týmové práce 

 komunikační a organizační schopnosti  

 profesionální a příjemné vystupování  

 ochota učit se novému a dále se vzdělávat  

 uživatelská znalost práce na počítači (MS Office) 

 

 

 



 

Odpovědí na tento inzerát či zasláním Vašeho životopisu a případných dalších osobních materiálů do Sdružení Práh, dáváte souhlas ke zpracování a uchování 
Vašich osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas platí na dobu jednoho roku. Souhlas můžete zrušit dříve odvoláním v 

písemné formě. Poté budou Vaše životopisy a další osobní materiály skartovány. 

Co vám můžeme nabídnout: 

 příležitost podílet se na nové koncepci poskytování podpory klientům s duševním onemocněním 

 možnost spoluúčasti na projektech napříč sdružení 

 zázemí jedinečné, stabilní organizace s dlouholetou tradicí 

 zajímavou, různorodou a smysluplnou práci na celý úvazek 

 mzdu a odměny odpovídající pracovní pozici, standardu a kvalitě odvedené práce 

 25 dnů dovolené a 2 dny zdravotního volna 

 osobní a kvalifikační růst v rámci celoživotního vzdělávání pracovníků v sociálních službách dle požadavků 

zákona 108/2006 Sb. 

 podporu externího supervizora 

 možnost profesního růstu 

 kafetérie (zvýhodněné ceny zboží kavárny Café Práh) 

 nákup výrobků chráněných dílen za zvýhodněné ceny 

 účast na společenských akcích pořádaných sdružením Práh (výstavy, divadlo, koncerty..) 

 

Kde budete pracovat: 

 Blansko 

 

 

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem a 

vyplněným dotazníkem na emailovou adresu: personalni@prah-brno.cz.*Do předmětu vždy uvádějte celý název pracovní pozice. 

Po vyhodnocení doručených reakcí budeme kontaktovat pouze vybrané uchazeče, a to telefonicky nebo e-mailem, 

 abychom se mohli domluvit na termínu osobní schůzky. 

__________________________________________________________________________________ 

Máte-li zájem o více informací, prosím, neváhejte nás kontaktovat: 

 

Personální oddělení 

 
Kateřina Vejmelková 

mob.: 774 538 471 

e-mail: katerina.vejmelkova@prah-brno.cz 
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