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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici 

Koordinátor sociální práce pro ORP Votice  

 

Mikroregion Voticko vypisuje výběrové řízení na pozici Koordinátora sociální práce 

Obor práce:  sociální práce 

Místo výkonu:  ORP Votice  

(na území obcí Jankov, Miličín, Neustupov, Olbramovice, Ratměřice, Vojkov, Votice, Vrchotovy 

Janovice, Zvěstov) 

 

Zaměstnání na dobu určitou (36 měsíců) s nástupem 01. 01. 2019 

 

Náplň práce:  

 

 Zjišťování potřeb cílové skupiny (osoby v sociálně nepříznivé situaci) 

- mapování situace v území 

 výkon terénní a ambulantní sociální práce v devíti obcích ORP  

- využití depistáže a přímé práce s cílovou skupinou – pomoc při uplatňování práv, 

doprovod do institucí, základní sociální poradenství, podpora vlastních zdrojů osob 

v nepříznivé sociální situaci, využívání a spolupráce s aktéry sítě služeb 

 spolupráce s aktéry v síti sociálních služeb při výkonu sociální práce 

- aktivní účast na sociálních platformách ORP (Komise sociální a zdravotní, Komise pro 

prostupné bydlení), úzká spolupráce se starosty obcí ORP, OSV MěÚ Votice, poskytovateli 

sociálních služeb, Úřadem práce, školou 

 aktivní účast a podpora lokálního síťování a komunitního plánování sociálních služeb  

- účast a podpora mezioborových setkání aktérů v síti služeb 

- účast na procesu komunitního plánování 

 

Požadavky: 

 

 bezúhonnost a způsobilost k právním úkonům 

 dosáhnutí věku 18 let 

 zdravotní způsobilost 

 vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. dle §109 a 110 

 řidičské oprávnění skupiny B a vlastní automobil 

 flexibilita a komunikační dovednosti 

 schopnost jednat a rozhodovat samostatně  

 znalost místních podmínek výhodou 

 

¨ 
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Nabízíme 

 hrubou mzdu 31 000  Kč 

 Pracovní notebook a telefon 

 Vlastní kancelář v rámci komunitního centra v klášteře ve Voticích 

 Pravidelné supervize 

 Příležitost ovlivňovat sociální oblast na území ORP Votice 

 Flexibilní pracovní dobu 

 

K žádosti je třeba přiložit: 

1. strukturovaný životopis 

2. motivační dopis 

 

Žádosti je možné odevzdávat písemně či osobně do kanceláře Mikroregionu Voticko, Komenského 

nám. 700, 259 01 Votice do 15. 11. 2018. 

Součástí výběrového řízení bude osobní pohovor. 

 

 

Kontaktní osoba: 

Jan Počepický 

e-mail: pocepicky@mikroregionvoticko.cz 

tel. 604 915 427 

 

 

 

 

 

 

mailto:krubnerova@mikroregiondzbany.cz
mailto:pocepicky@mikroregionvoticko.cz

