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Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, p. o., Filipov č. p. 65, 407 53 Jiříkov 

přijme do týmu úseku terénních služeb na plný úvazek (denní 11,5 hod. směny na tzv. „krátký 

a dlouhý týden“) zaměstnance/zaměstnankyni na pozici: 

Pracovník/pracovnice v sociálních službách 

Pracovní náplň (výběr): 

• provádí pečovatelské činnosti včetně prací spojených s přímým stykem s osobami s 

fyzickými a psychickými obtížemi, zajišťování sociální pomoci při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a zajišťování osobních záležitostí,  

• poskytuje pomoc a podporu klientům při osobní hygieně a oblékání, při nácviku 

jednoduchých denních činností v domácnostech klientů, 

• poskytuje podporu a pomoc při podávání a při přípravě stravy, případně ji zajišťuje, 

• při komunikaci a přístupu ke klientům používá všechny prvky emoční inteligence, 

• napomáhá k vytváření správných vztahů mezi klienty a spolupracovníky, aktivně 

spolupracuje s dalšími odbornými pracovníky, 

• veškeré provedené činnosti během služby zaznamenává do příslušného informačního 

systému (IS Orion), 

Požadavky: 

- základní vzdělání 

- absolvovaný akreditovaný kurz pracovník v sociálních službách, 

- zkušenosti v oblasti sociálních služeb výhodou, nikoliv podmínkou, 

- uživatelská znalost práce na PC, 

- trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, 

- empatie, aktivní a samostatný přístup k práci, 

- aktivní řidičský průkaz sk. B. 
 

Nástup od 01.10.2021 nebo dle dohody na dobu určitou s možností prodloužení. 

Platové zařazení: 

5. platová třída dle Nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

zvláštní příplatek, osobní příplatek po zkušební době. 

Benefity:  

- závodní stravování, 

- příspěvky z FKSP, 

- výhodný telefonní tarif,  

- příspěvek na penzijní připojištění. 
 

Zájemci/zájemkyně se mohou hlásit kdykoliv elektronicky na e–mailovou adresu 

goldbergova@ddfilipov.cz nebo telefonicky na číslo 604 298 497. 


