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  Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace  
vyhlašuje výběrové řízení č. 7/2022  

na obsazení pracovního místa 
Pracovník v sociálních službách - PSS 

 
Charakteristika vykonávané práce: 
Činnost zaměřena na podporu a pomoc klientům v každodenních činnostech, doprovázení 
do sociálně terapeutických dílen, na nákupy, k lékaři. 
 
Pracovní doba: s postupným nástupem, první směna (6:00 – 18:00 hodin), druhá směna 
(10:00 - 22:00 hodin), včetně sobot a nedělí, noční pohotovost od 22:00 – 6:00 hodin. 
 
Pracovní náplň: 

• poskytování přímé obslužné péče o klienty, 
• pomoc a podpora při osobní hygieně, 
• pomoc a podpora při oblékání a stravování, 
• podpora při chystání a podání léků, 
• doprovod k lékaři, na nákup, 
• drobné úklidové práce. 
 

 
Platové zařazení:  

• 7. platová třída (stupeň dle praxe – rozmezí od 22.000 Kč do 31.900 Kč), 
• plus zvláštní příplatek: 1.000,- Kč. 

 
Bonusy: 

• odborné vzdělávání, 
• příspěvek na stravování. 
  

Pracovní poměr: 
• plný úvazek na dobu určitou – zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost 

(předpokládáme nejméně 4 měsíce), 
• nástup možný ihned nebo dle dohody. 

 
Místo výkonu práce: 
CHB Moravice 33, Moravice 
 
Kvalifikační požadavky: 

• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou + akreditovaný kurz dle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách (výhodou, avšak není podmínkou), k doložení 
na výběrovém řízení 

• zdravotní způsobilost, 
• občanská a trestní bezúhonnost, 
• úcta a respekt k lidem s postižením, 
• aktivní řízení služebního automobilu. 

 
K přihlášce uchazeč/ka připojí: 
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• Přihlášku k výběrovému řízení (příloha č. 1. 
• Profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech. 
• Souhlas se zpracováním osobních údajů (příloha č. 2). 
 

Způsob a místo podání přihlášky: 
• poštou, 
• nebo osobně na adrese: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 

747 56 (kancelář podatelny) Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č. 7/2022". 
 
Lhůta pro podání přihlášek do: 30. 9. 2022, do 12:00 hodin. Životopisy doručené po 
stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány. 
 
Harmonogram výběru uchazeče: 
1. kolo – výběr z doručených přihlášek       
2. kolo – osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 5. října 2022 
 
O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to 
telefonickou nebo elektronickou formou.  
 
Uchazeč o zaměstnání si kopie dokladů může vyzvednout do 10 dnů po ukončení výběrového 
řízení. Následně budou dokumenty skartovány v termínu 31. 10. 2022, pokud nebyl udělen 
souhlas s archivací v prohlášení uchazeče.  
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání 
důvodu. 
 
Bližší informace: 
Mgr. Karin Plocková, vedoucí CHB Moravice 
Mob:  730 580 005  
e-mail: vedoucimoravice@zamekdz.cz 
 


