
Výběrové řízení 

sociální pracovník/pracovnice 

Organizace Spolek Pěstoun, na pozici klíčového pracovníka 

  

Místo výkonu práce: Jihomoravský kraj a kraj Vysočina 

Pracovní poměr:  na dobu jednoho roku s tříměsíční zkušební dobou, po roce možnost 
prodloužení na dobu neurčitou 

Předpokládaný termín nástupu: únor 2022 nebo dle dohody 

Pracovní úvazek: 0,5  

  

Obecná charakteristika druhu práce a pracovní pozice: 

- Klíčový pracovník – hlavní pracovní náplní je doprovázení pěstounských rodin, zejména 
jejich podpora a dohled nad výkonem pěstounské péče. Klíčový pracovník je v úzkém 
kontaktu s doprovázenou rodinou zejména s pěstouny a svěřenými dětmi. Klíčový 
pracovník se zabývá případnými problémy v rodině a jeho snahou je jejich eliminace. 
Klíčový pracovník komunikuje a spolupracuje také s dalšími úřady především sociálními 
odbory.  Práce je hodně rozmanitá a vyžaduje flexibilní a zejména zodpovědný přístup. 
Práce je spojena s cestováním po výše uvedených krajích.    
 

Platové podmínky: osobní jednání 

Odměňování zaměstnance se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

  

Kvalifikační požadavky: 

        a) vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském, magisterském 
nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, 
sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, nebo 

      b) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného 
v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, 
sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální 
činnost 

 
Požadované znalosti a dovednosti: 
 -     řidičský průkaz skupiny B, možnost vlastního automobilu 
 -     znalost zákona č. 359/1999 sb. o sociálně-právní ochraně dětí 
 -     uživatelská znalost práce na PC – Word, Excel, internet 
 

Osobní předpoklady: 
-      schopnost týmové práce 



-      bezúhonnost a zdravotní způsobilost 
-      schopnost jednat s lidmi, schopnost empatie 
-      schopnost samostatného rozhodování a ochota nést odpovědnost 
-      dobré komunikační a organizační schopnosti  
-      spolehlivost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení, ochota dále se vzdělávat 
-      odolnost vůči stresu 
 
Nabízíme: 
- přizpůsobení pracovní doby svým požadavkům 
- pestrou a smysluplnou práci 
- dobré platové podmínky 
- práce v úzkém a přátelském kolektivu 
- výhodou home office  

 

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: 
- jméno, příjmení a titul zájemce 

- datum a místo narození zájemce 

- výpis z rejstříku trestů 

- státní příslušnost zájemce 

- místo trvalého pobytu zájemce 

- kontaktní údaje – telefon, email 

- datum a podpis zájemce 

 

Zájemce k přihlášce do výběrového řízení připojí tyto doklady: 
- životopis, ve kterém uvede, mimo jiné, údaje o dosavadních zaměstnáních a o 

odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

- motivační dopis, ve kterém stručně uvede svoji motivaci k výkonu práce sociálního 

pracovníka (klíčového pracovníka) 

- souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto výběrového řízení 

 

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek: 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte písemně na adresu Spolek Pěstoun, Šemberova 
1133/6, 635 00 Brno nebo na email ekonom@spolekpestoun.cz, a to nejpozději do 15.1.2022. 

 

  

Kontaktní osoba pro bližší informace: 

Pavla Kubínová, tel. 732 347 482 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

  

Brno 15.11.2021                                                                  www.spolekpestoun.cz 


