
 

Zasláním materiálů o své osobě vyjadřujete souhlas s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru nového 

pracovníka. Organizace si vyhrazuje právo ve výběrovém řízení nikoho nevybrat. 

 

Společnost pro ranou péči, poskytující v oboru již 31 let své služby rodinám dětí s postižením na území 

ČR, hledá pro své pracoviště Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc kolegyni/kolegu 

na pozici 

 

Poradce/poradkyně rané péče/sociální pracovník pro terénní práci v rodinách dětí raného věku 

s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením na území Olomouckého kraje. 

 

Co u nás budete dělat? 

- odborně a lidsky provázet rodiny v náročné životní situaci 

- s pomocí specializovaných hraček a pomůcek pomáhat dětem se rozvíjet 

- spolupracovat s odborníky z mnoha profesí a společně hledat účinná komplexní řešení pro 

klientské rodiny 

- komunikovat s rodiči dětí a doprovázet je v osvojování dovedností nutných k zvládnutí často 

velmi složité životní fáze 

- vzdělávat se - klademe důraz na kvalitu a vzdělávání nabízíme tolik, že na osvědčení za chvíli 

nebude stačit ani ten nejtlustší šanon 

 

Co Vám nabízíme? 

- smysluplnou a tvůrčí práci v zajímavém oboru na plný úvazek 

- příležitost pro interdisciplinární spolupráci 

- systematický odborný růst v rámci systému dalšího vzdělávání pracovníků  

- pružnou pracovní dobu  

- velmi dobré pracovní zázemí 

- motivující finanční ohodnocení podle délky a kvality praxe a zajímavé benefity  

- výhody malého motivovaného pracovního týmu regionálního pracoviště neziskové organizace s 

vazbou na pracoviště s celostátní působností a zahraniční partnery  

 

Co potřebujeme? 

- kreativitu, nadšení a pozitivní přístup k práci i lidem 

- lásku k řízení auta (najezdíte mnoho kilometrů v celém kraji) a řidičský průkaz skupiny B  

- organizační schopnosti a systematičnost 

- smysl pro týmovou spolupráci 

- důraz na kvalitu v práci i v oblasti dalšího rozvoje 

- odbornou způsobilost dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

- aspoň 2 roky praxe v sociálních službách   

- samostatnost, organizační schopnosti a asertivní vystupování   

- časovou flexibilitu 

 

Co určitě oceníme? 

- praxi v oboru  

- komunikační znalost angličtiny 

 

Profesní životopis s motivačním dopisem zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: olomouc2@ranapece.cz 

(do předmětu napište VŘ 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: https://www.ranapece.cz/olomouc2/ 

Termín vyhlášení: 17. 12. 2021               

Uzávěrka přihlášek: 9. 1. 2022 

Nástup: dle domluvy 
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