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Pokud rádi pomáháte těm, kdo pomoc potřebují, jste komunikativní a chcete 

společně s námi budovat a rozvíjet sociální služby v Březiněvsi a okolí. 

Pak hledáme právě Vás, vhodné kandidáty na pozici  

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, 

ZKRÁCENÝ ÚVAZEK 10–15 HODIN TÝDNĚ 

_______________________________________________________________ 

Vaše vzdělání potřebné pro uvedenou pracovní pozici: ukončené VOŠ/VŠ vzdělání dle 

zákona č. 108/2006 Sb.  

Co dále musíte mít pro výkon uvedené práce: zdravotní způsobilost, očkování proti 

hepatitidě typu B, občanská a morální bezúhonnost, znalost práce na PC, znalost sociální 

tematiky, orientace v legislativě, samostatnost, pečlivost, určitou formu flexibility, komunikační 

a organizační dovednosti, schopnost samostatné práce i práce v kolektivu, ŘP skupiny B 

(aktivní řidič). 

Co Vás čeká za základní povinnosti v rámci pracovní pozice: poskytování základního 

sociálního poradenství, zajišťování sociálních agend souvisejících s poskytováním sociálních 

služeb, koordinace individuálního plánování, metodická činnost v oblasti ochrany práv  

a individuálního plánování, dodržování vnitřních předpisů s důrazem na důstojnost klientů  

a ochranu poskytovatele. 

Co od Vás očekáváme: především chuť pracovat, milé a vstřícné vystupování, zdravou míru 

empatie a sociálního cítění. 

Co nabízíme: práci, která má smysl, plat dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, osobní 

odměny, podnikové stravování, 5 týdnů dovolené, možnost pracovní seberealizace a program 

dalšího vzdělávání a profesního rozvoje. 

Napište nám na info@cssbrezineves.cz motivační dopis a připojte svůj 

životopis s přehledem profesní praxe, kopie dokladů o dosaženém vzdělání, kopii platného 

výpisu z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců). 

Kontaktní osoba: Dagmar Špírková, DiS., tel.: 778 008 777 

Adresa: Centrum sociálních služeb Březiněves, p. o. 

              U Parku 140/3, Březiněves 

              182 00 Praha 8 
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Vážený uchazeči,  

odpovědí na zveřejněný inzerát udílíte Centru sociálních služeb Březiněves, p. o. (dále jen 

„CSSB“) souhlas, aby zaměstnavatel zpracovával vaše osobní údaje, a to včetně citlivých 

údajů, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů). Jedná se o údaje, které je CSSB povinen o uchazeči vést v rámci výběrového řízení. 

CSSB je výslovně oprávněn tyto informace zpracovávat po dobu výběrového řízení. Osobní 

údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně. Poskytnutí osobních údajů CSSB v 

rozsahu nad rámec stanovený zákonem je dobrovolné. Informaci o tom, které osobní údaje 

jsou zpracovávány nad rámec zákona, poskytne obratem na ústní či písemné vyžádání 

personalista CSSB. Souhlas s poskytnutím osobních údajů, lze kdykoliv odvolat – 

s důsledkem neúčasti ve výběrovém řízení. Uchazeč má právo na přístup k osobním údajům 

a právo na opravu osobních údajů. Zjistí-li nebo domnívá-li se uchazeč, že CSSB provádí 

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního 

života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel 

jejich zpracování, může požádat CSSB o vysvětlení či požadovat, aby byl odstraněn takto 

vzniklý stav. Zejména může žádat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci 

osobních údajů. Uchazeč má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem 

v Praze 7, Pplk. Sochora 27, a to zejména v případě, kdy CSSB nevyhoví jeho žádosti  

o vysvětlení či odstranění stavu vzniklého zpracováním jeho osobních údajů, které je v rozporu 

s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. V případě vzniku 

nemajetkové újmy v důsledku zpracování osobních údajů může uchazeč uplatnit svůj nárok 

podle obecných předpisů (občanský zákoník). Uchazeč dále udílí CSSB rovněž souhlas 

s poskytnutím osobních údajů třetím osobám, a to zejména těm, které CSSB poskytují 

administrativní nebo konzultační služby, pro jejichž realizaci je seznámení se s osobními údaji 

uchazeče potřebné, za předpokladu, že tyto osoby jsou na základě právních předpisů nebo 

smluvního vztahu s CSSB vázány povinností mlčenlivosti. 

 

 

 

V Praze, den 21. října 2018           Ing. Jiří Haramul, ředitel  


