
 
 
 

 
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

 
 

VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY 
 

Pečovatelská služba Lázně Bělohrad  
  

Druh práce: Vedoucí pracovník organizační složky zřízené městem  

Hlavní vykonávané činnosti: 
- Koncepční, finanční a personální vedení organizační složky 
- Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci 
- Komplexní koordinace a zajišťování pečovatelské služby po odborné, provozní a ekonomické 

stránce včetně kontroly 
- Zajištění sociální práce dle zákona o sociálních službách pro uživatele sociální služby pečovatelská 

služba  

Pracovní poměr na dobu neurčitou, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně 

Datum nástupu: 1. 7. 2020 Pracovní poměr se zakládá jmenováním Radou města Lázně Bělohrad  
a dohodou o sjednaných pracovních podmínkách. 

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě 
v platném znění, 10. platová třída   

Místo výkonu práce: Prostřední Nová Ves 2, Dům se soustředěnou pečovatelskou službou, 507 81 Lázně 
Bělohrad a územní obvod města Lázně Bělohrad 

Požadované kvalifikační předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu 

Další požadavky:  
- nejméně tříletá praxe v oblasti sociálních služeb 
- zdravotní způsobilost 
- plná svéprávnost a bezúhonnost 
- sociální cítění, psychická odolnost 
- znalost problematiky financování pečovatelské služby 
- schopnost analyticky a koncepčně myslet, samostatnost v rozhodování, organizační a řídící 

schopnosti 
- komunikativnost, dobré vyjadřovací schopnosti, zejména pro jednání s cílovou klientelou 
- dobrá znalost práce na PC 
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 



 
 
Výhodou: 

- zkušenost s vypracováním metodických postupů a nastavením, zavedením a kontrolou standardů 
kvality sociálních služeb 

- zkušenosti s vytvářením a realizací projektů 
- zkušenosti se získáváním dotací pro pečovatelskou službu 
- minimálně 1 rok praxe při řízení pečovatelské služby nebo na pozici pečovatelky v průběhu 3 let 

bezprostředně předcházejících jmenování do funkce vedoucího/vedoucí organizační složky   
- absolvování vzdělávání pracovníka v sociálních službách 

Písemná přihláška k výběrovému řízení: Jméno a příjmení uchazeče (popř. titul), datum a místo narození, 
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefon a e-mail, datum a podpis uchazeče. Podpisem a podáním 
přihlášky uchazeč vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového 
řízení. 
 

K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující přílohy: 
- strukturovaný životopis (zachycující dosavadní zaměstnání, odborné znalosti a dovednosti se 

vztahem k obsazované pozici). V životopise uveďte přehled realizovaných projektů, získaných 
dotací a dalších výsledků práce se vztahem k činnosti organizační složky. K životopisu lze přiložit 
výsledky tvůrčích prací. 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný 

doklad vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením) 

- nástin koncepce řízení organizační složky na období 3 let (v rozsahu max. 4 strany A4) 
obsahující cíle a rozvoj fungování organizační složky 

- doklady a osvědčení o absolvování odborných kurzů a školení majících vztah k sociální 
problematice 

Uzávěrka podání přihlášky: 24. dubna 2020 do 11:30 hod. (v této lhůtě musí být přihláška doručena na 
podatelnu Městského úřadu Lázně Bělohrad 
 
Obálku označte textem: „Výběrové řízení vedoucí pečovatelské služby“ 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného 
z uchazečů, a to bez udání důvodu. 
 
Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny ihned po ukončení výběrového řízení. Uchazeč 
nemá nárok na úhradu nákladů, které mu v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení vzniknou. 

 
Bližší informace o pracovní pozici podá ing. Pavel Šubr, starosta města, tel. 493 792 092 
  
 
V Lázních Bělohradě dne 7. dubna 2020 
 

Ing. Pavel Šubr  
 starosta 


