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Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme zaměstnance 

 
V1 - sociální pracovník/pracovnice 

pro odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby. 
 

Požadujeme: 
- ukončené vysokoškolské vzdělání, splňující kvalifikační požadavky zákona 108/2006 

Sb., 
- trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, 
- znalost standardů kvality a výkaznictví v sociálních službách, 
- organizační schopnosti, schopnost vedení týmu, 
- zkušenost s přímou prací s uživateli, 
- znalost práce v prostředí MS Office, 
- komunikační dovednosti, 
- samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup. 

 
 
Nabízíme: 

- možnost podílet se na zavádění nové sociální služby, 
- možnost dalšího vzdělávání, 
- nástup možný od 1. 7. 2011, 
- dobré platové ohodnocení. 

 
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 3. 6. 2011 na adresu Kostka Krásná 
Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa nebo na kostka@krasnalipa.cz 
 
 
 
 
 
12. 5. 2011 

  Volfová Hana 
ředitelka 
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Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme zaměstnance 
 

V2 - pracovník/pracovnice v sociálních službách 
pro odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby. 

 
Požadujeme: 
 

- ukončené středoškolské vzdělání, případně doplněno kurzem, splňující kvalifikační 
požadavky zákona 108/2006 Sb., 

- trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, 
- znalost práce v prostředí MS Office, 
- komunikační dovednosti, 
- samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup. 

 
 
Nabízíme: 
 

- možnost podílet se na zavádění nové sociální služby, 
- možnost dalšího vzdělávání, 
- nástup možný ihned od 1. 7. 2011, 
- dobré platové ohodnocení. 

 
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 3. 6. 2011 na adresu Kostka Krásná 
Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa nebo na kostka@krasnalipa.cz. 
 
 
 
 
 
12. 5. 2011 

  Volfová Hana 
ředitelka 
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Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme zaměstnance  
 

V3 – finanční poradce/poradkyně 
 

 
Požadujeme: 
 

- ukončené středoškolské vzdělání,  
- trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, 
- zkušenost s finančním poradenstvím,  
- orientace v dluhové problematice,  
- znalost práce v prostředí MS Office, 
- komunikační dovednosti,  
- samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup. 

 
 
Nabízíme: 
 

- možnost podílet se na zavádění nové služby, 
- možnost dalšího vzdělávání, 
- nástup možný od 1. 7. 2011, 
- dobré platové ohodnocení, 
- zkrácený úvazek 0,5. 

 
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 3. 6. 2011 na adresu Kostka Krásná 
Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa nebo na kostka@krasnalipa.cz. 
 
 
 
 
 
12. 5. 2011 

  Volfová Hana 
ředitelka 
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Kostka Krásná Lípa, p. o. přijme zaměstnance  
 

V4 – pracovní poradce/poradkyně 
 

 
Požadujeme: 
 

- ukončené středoškolské vzdělání,  
- trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost, 
- zkušenost s pracovním poradenstvím,  
- znalost zákona o zaměstnanosti, 
- orientace na trhu práce, 
- schopnost jednání se zaměstnavateli, 
- znalost práce v prostředí MS Office, 
- komunikační dovednosti,  
- samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup. 

 
 
Nabízíme: 
 

- možnost podílet se na zavádění nové služby, 
- možnost dalšího vzdělávání, 
- nástup možný od 1. 7. 2011, 
- dobré platové ohodnocení, 
- zkrácený úvazek 0,5. 

 
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 3. 6. 2011 na adresu Kostka Krásná 
Lípa, p. o., Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa nebo na kostka@krasnalipa.cz. 
 
 
 
 
 
13. 5. 2011 

  Volfová Hana 
ředitelka 

   
 
 
 
 


