
Volné pracovní místo – kumulovaná fce 

Vedoucí vychovatel/lka, soc. pracovník, provozní 

Lokalita Stará Ves, okres Přerov 

Obor 
Administrativa, zákaznický servis; Zdravotnictví, farmacie a sociální 
služby; Věda, vzdělávání a sport 

Profese 
Administrativní pracovník / pracovnice; Asistent / Asistentka; 
Sociální pracovník / pracovnice; Vychovatel / Vychovatelka 

Pracovní poměr 
Pracovní smlouva, úvazek 1,0 (0,5 ved. vychovatel, 0,2 provozní, 0,3 
soc. pracovník) 

Požadované vzdělání Bakalářské 

Typ úvazku Plný úvazek 

Hrubá mzda 27.000 – 40.000 Kč 

Benefity Studijní volno, Finanční bonusy / prémie, Vzdělávací kurzy 

Kontaktní osoba Simona Krutilová 

O nás 

Církevní dětský domov Emanuel je zřizován arcibiskupstvím olomouckým. Pečujeme 
v něm o děti nám svěřené soudem. Kapacita našeho domova je 16 dětí - 2 rodinné 
skupiny. Snažíme se co nejvíce přiblížit rodinnému prostředí. Katolický duch zařízení 
se v praxi projevuje především klidnější atmosférou a osobnostním nastavením 
jednotlivých zaměstnanců. Termín nástupu dle domluvy. Prioritou je splnění všech 
potřebných profesních i osobnostních předpokladů. 

Náplň práce: 

Jedná se o kumulovanou pozici - vedoucí vychovatel/zástupce ředitele 0,5 úvazku, 
sociální pracovník 0,3 úvazku, vedoucí provozu 0,2 úvazku. V praxi to znamená 
odborně vést a motivovat pedagogické pracovníky, vedení a tvorba pedagogické 
dokumentace, v době nepřítomnosti zastupování ředitele zařízení, tvorba a 



organizace rozpisu směn, vedení pokladny, veškerá sociální práce, komunikace s 
pracovníky OSPODu, komunikace s biol.rodinou dětí, dozorování a zajišťování revizí, 
organizace zásobování a nákupů pro CDD, zajišťování oprav, komunikace se 
sponzory a jinými úřady, obsluha DS, vedení spisu dětí... 

Co od Vás očekáváme: 

- Ukončené vysokoškolské vzdělání - alespoň Bc. – speciální/sociální pedagogika. 
- Osobnostní a charakterové kvality, zodpovědnost, ochotu se vzdělávat, schopnost 
vést a motivovat zaměstnance. 
- Znalost problematiky soc. práce. 
- Čestnost, znalost problematiky UV, osobnostní kvality, odolnost vůči stresu a zátěži, 
operativnost. 
- Znalost práce na PC 
- ŘP - aktivní řidič 
- nekuřák 
- Pracovní doba 8 - 16 hod, dále pravidelná přímá péče u dětí (počet hodin dle 
vyhlášky), v případě potřeby zástup za jiné pedagogy ve skupině u dětí. 
- Ochotu učit se novým věcem a pružně reagovat na výzvy. 
- Praktikující katolík výraznou výhodou pro přijetí, ne však na úkor vzdělání a 
zkušenostem. 

Co Vám můžeme nabídnout: 

Možnost odborného zaškolení, tvůrčí prostředí, možnost dalšího vzdělávání, 40 dní 

dovolené, možnost studijního volna, zvýhodněný telefonní tarif, závodní stravování. 

Ale především smysluplnou práci v kolektivu vstřícných a kooperujících kolegů. 


