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Veřejná výzva na obsazení pracovní pozice 

 
TERÉNNÍ PRACOVNÍK/CE P ŘI OBCI v oblasti sociálního 

začleňování 
 

Obecné informace: 
 Pracovní pozice je zařazena do 6. platové třídy 
 Pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2022, v případě zajištění financování 

možnost prodloužení pracovní smlouvy o další rok  
 Plný pracovní úvazek  
 
 
Náplň práce: 
 Provádění šetření a depistáží v rodinách žijících v situaci sociálního vyloučení i 

v dalších vytipovaných rodinách 
 Komunikace a řešení problémů mezi jednotlivci, komunitou a orgány správy, 

samosprávy a jinými subjekty 
 Navázání kontaktu s klientem, nabízení sociální služby, zmapování situace klienta 
 Zajištění pomoci a poradenství při vyřizování běžných záležitostí a jednání klienta 

s institucemi, doprovody na jednání 
 Zjišťování odborných informací v oblasti sociálního vyloučení 
 Motivování a podpora rodičů při přípravě a řádné docházce dětí do škol, spolupráce 

s pedagogy, výchovnými poradci 
 Vedení klienta k racionálnímu využití rodinného rozpočtu, hrazení závazků a pomoc 

při předcházení zadluženosti, asistence při kontaktu se subjekty řešícími oddlužení 
 Pomoc při řešení nepříznivé bytové situace klientů, jednání s majiteli bytů 
 Pomoc při hledání zaměstnání (vyhledávání vhodné práce, doprovod na jednání na ÚP 

a se zaměstnavateli)  
 Vedení agendy, včetně vykonávání administrativních prací 
 Účast na jednání pracovních skupin komunitního plánování a dalších platforem, které 

se věnují otázkám integrace klientů ze sociálně vyloučených lokalit. 
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Předpoklady: 
 Státní občanství ČR, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR 
 Věk minimálně 18 let 
 Způsobilost k právním úkonům 
 Bezúhonnost 
 Výhodou je absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu v oblasti sociálních 

služeb (možnost doplnění) 
 Výborné komunikační dovednosti 
 Pracovní flexibilita a schopnost práce v terénu s problémovými klienty 
 Výborná schopnost se učit a koordinovat procesy 
 
 
Přihláška bude obsahovat: 
 Jméno, příjmení a titul uchazeče 
 Datum a místo narození uchazeče 
 Státní příslušnost uchazeče 
 Místo trvalého pobytu uchazeče 
 Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

 státního občana 
 Datum a podpis uchazeče 
 
 
K přihlášce připojte tyto doklady: 
 Životopis, ve kterém mimo jiné uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o 

odborných znalostech a dovednostech, týkajících se nabízené pracovní pozice 
 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků 

 též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud 
 takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením 

 Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně doklad o          
      absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu 

 
Nástup možný od 1.2.2022. 
 
Přihlášky doručte nejpozději do úterý 11.1.2022 buď v listinné podobě, nebo 
elektronicky (dokumenty vyžadující listinnou formu lze předložit až při ústním jednání). 
Případné dotazy zodpoví Ing. Martina Vacková na tel.: 777 914 016 
 
 
Městský úřad Velké Hamry 
Ing. Martina Vacková 
čp. 362, 468 45 Velké Hamry 
Emailová adresa: tajemnik@velke-hamry.cz 
ID datové schránky: vivbhhv 
 
 
Ve Velkých Hamrech dne 20. 12. 2021    Ing. Martina Vacková 

       tajemnice MěÚ 
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