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Koordinátor/ka pečovatelské služby 

Popis: SOS Praha 8 vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor/ka 

pečovatelské služby.  

Popis pracovní pozice: Do našeho týmu hledáme kolegu/kolegyni, která by se 

chtěla podílet na změně nastavení pečovatelské služby a rozšiřovat schopnosti a 

možnosti organizace, díky kterým umožníme lidem s větší potřebou péče žít 

doma. Nabízíme smyslupnou a kreativní práci na pozici koordinátora/ky péče 

(organizace a řízení pracovnic přímé péče, vedení administrativy spojené se 

službou – úhrady, účtování péče, dohled na standardy péče, možnost práce 

v terénu s klienty, seniory).  

Nástup: od června 2022, případně dle dohody 

Nabízíme:  

- odpovědnou manažerskou pozici; 

- tvůrčí a samostatnou práci; 

- možnosti profesionálního růstu a vzdělávání; 

- přátelský kolektiv; 

- 8. platovou třídu dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příplatek za vedení a osobní 

ohodnocení; 

- dovolenou 5 týdnů; 

- příspěvek na stravenky, jízdné, a penzijní připojištění; 

- sick days; 

 

Požadujeme:  

- vzdělání minimálně SŠ s maturitou (sociální, zdravotní, humanitní či 

ekonomické zaměření); 

- odbornou způsobilost pracovníka v sociálních službách (lze doplnit po 

nástupu do zaměstnání na náklady organizace); 

- trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost; 

- spolehlivost a samostatnost; 

- dobrou znalost práce na PC (Word, Excel, internet, IS Pečovatelská služba 

James výhodou); 

- orientaci v relevantních právních předpisech (zákon o sociálních službách); 

- empatii a kladný vztah k seniorům; 

- praxe v oboru vítána; 
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Strukturovaný životopis a motivační dopis zašlete nejpozději do 3.5.2022 emailem 

na adresu jan.smida@sospraha8.cz, do předmětu uveďte „výběrové řízení 

koordinátor/ka“. Výběrové řízení je dvoukolové, k ústnímu pohovoru budou 

pozváni pouze vybraní kandidáti. 

Kontakt: 

Sociální a ošetřovatelské služby (SOS) Praha 8 

Bulovka 1462/10, 180 00 Praha 8 

tel.: 283842215 (vedoucí pečovatelské služby Mgr. Jan Šmída) 

email: jan.smida@sospraha8.cz 
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