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Charita Moravská Třebová nabízí volné pracovní místo na pozici 

VEDOUCÍ SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘ A SOC. TERAPEUTICKÉ DÍLNY 
 

   Požadujeme: 

 Vzdělání VŠ, VOŠ nebo SŠ v oborech zaměřených na managment, leadership. Zkušenost práce 
v NNO, vedení týmů a soc. vzdělání výhodou 

 Dovednost konstruktivní, otevřené a příjemné komunikace a empatie, vyjednávání, spolupráce 
 Organizační dovednosti, schopnost efektivního time-managmentu 
 Dovednost plánovat činnosti, rozdělit a delegovat úkoly 
 Dovednost koncepčního a systematického myšlení 
 Dobrá znalost práce na PC, práce s internetem, dovednost prezentovat službu, akci na veřejnosti 
 Samostatnost, zodpovědnost, rozhodnost, pečlivost, důslednost, spolehlivost, férovost, vlídnost 
 Aktivní a pozitivní přístup k práci, příjemné vystupování, časovou flexibilitu, loajalitu 
 Trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B /aktivní řidič/ 
 Ochotu pracovat v církevní organizaci a respekt k jejímu poslání, hodnotám a Kodexu  

 
    Nabízíme: 

 zajímavou a smysluplnou práci, kvalitní pracovní vybavení 
 možnost dalšího odborného růstu a profesního rozvoje 
 práci v příjemném prostředí a kolektivu, podporu a zaškolení 
 velkou míru samostatnosti a odpovědnosti 
 možnost seberealizace a zapojení do rozvoje organizace 

 benefity organizace - 5 týdnů dovolené, výhodný telefonní tarif pro rodinné příslušníky aj. 
 pružná pracovní doba 

 
   Základní popis pracovní pozice: 

 Vedení týmů dvou soc. služeb pracujících s lidmi s mentálním postižením a duševním onemocněním 
 Organizování činností, akcí a úkolů, plánování a tvorba koncepce k rozvoji služeb a jejich kvalitě 
 Komunikace s klienty, spolupráce s rodinami klientů, institucemi, úřady, tvorba dokumentů 

 
Místo výkonu práce: Svitavská 44, 71 01 Moravská Třebová 
Předpokládaný nástup:  1. 6. 2018, případně dle dohody 
Nástupní mzda: 23 000 Kč, výše úvazku: 1,0  
 

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:  ručně psaný motivační dopis, strukturovaný životopis 

Životopis doplňte, prosím, o následující prohlášení: 
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchovávání. 
 

Přihlášky zasílejte do 11. 5. 2018 na adresu:  Charita Moravská Třebová, Svitavská 44, 571 01 

Moravská Třebová  - obálku označte heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“, nebo scanem na e-mail: 
ludmila.dostalova@mtrebova.charita.cz 
Vybraní zájemci budou pozvání k přijímacímu pohovoru, který proběhne v termínu od 14. – 18. 5. 2018. 
 
Charita Moravská Třebová si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce. 
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