
Organizace si vyhrazuje právo ve výběrovém řízení nikoho nevybrat. 

                                              Pozice Poradce/poradkyně rané péče 

 
Je Vaším oborem sociální práce, speciální pedagogika? 

                   Naplňovala by Vás práce s rodinami, které se starají o dítě s postižením? 

                Máte zkušenosti (nebo byste je chtěli získat) s ranou péčí? 

Chcete se stát součástí týmu neziskové organizace s celorepublikovou působností a třicetiletou historií? 

                                                                            TAK HLEDÁME PRÁVĚ VÁS! 

 

Společnost pro ranou péči, poskytující v oboru již 31 let své služby rodinám dětí  

s postižením na území ČR, vypisuje pro své pracoviště Společnost pro ranou péči, pobočka pro 

rodinu Olomouc výběrové řízení na pozici: 

 

Poradce/poradkyně rané péče/sociální pracovník na úvazek 1,0 pro terénní práci  

v rodinách dětí raného věku s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením na území 

Olomouckého kraje. 

 

Očekáváme:   

 VŠ vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku, sociální práci, /podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů/  

 sdílení poslání a hodnot organizace 

 komunikativnost, flexibilitu, systematičnost a organizační schopnosti 

 uživatelskou znalost práce na PC 

 schopnost pracovat v týmu 

 samostatnost a zodpovědnost   

 řidičský průkaz skupiny B  

Nabízíme:       

 smysluplnou, tvůrčí práci v zajímavém mladém oboru  

 odborný růst v rámci systému dalšího vzdělávání pracovníků 

 pružnou pracovní dobu 

 malý pracovní tým regionálního pracoviště s vazbou na pracoviště  

s celostátní působností a zahraniční partnery 

 dobré pracovní zázemí 

 nástupní plat dle délky praxe 

 zaměstnanecké benefity 

 termín nástupu po dohodě 

Vítáme:           

 kreativitu, nadšení a pozitivní přístup 

 praxe v oboru 

 znalost anglického jazyka 

   
V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete profesní životopis s motivačním dopisem na e-mail: 

olomouc2@ranapece.cz a do předmět napište - výběrové řízení poradce rané péče. 

 

Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, U Botanické zahrady 4, 779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: Ing. Hana Burgetová, tel: 778 766 555 
Další informace naleznete na: www.ranapece.cz 

Termín vyhlášení: 1. 4. 2021               

Uzávěrka přihlášek: 30. 4. 2021 

mailto:olomouc2@ranapece.cz
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