
 

VEDOUCÍ JESLÍ na plný pracovní úvazek 

Popis: SOS Praha 8 vyhlašuje výběrové řízení na pozici VEDOUCÍ JESLÍ.  

Popis pracovní pozice: Zajištění provozu úseku jeslí, vedení pracovníků jeslí, příprava 

pracovních plánů, činností, denní komunikace s rodiči, příprava podkladů pro ekonomický 

úsek a tvorba objednávek pro chod jeslí, běžná administrativní činnost. 

 Jesle sídlí v ulici Mirovická 282/6, 182 00 Praha 8 – Kobylisy. 

Nástup: od 1. 7. 2020, případně dle dohody 

Nabízíme:  

- tvůrčí a samostatnou práci; 

- možnosti profesionálního růstu a vzdělávání; 

- přátelský kolektiv; 

- 10. platovou třídu dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, po skončení zkušební doby osobní 

ohodnocení; 

- dovolenou 5 týdnů; 

- příspěvek na stravenky, jízdné a penzijní připojištění; 

- 1x „sickday“ na půl roku; 

- samostatnou kancelář; 

- smlouvu na dobu neurčitou 

 

Požadujeme:  

- vzdělání minimálně SŠ s maturitou, zaměření – pedagogické, zdravotní, humanitní  

a sociální; 

- požadované znalosti - výborná znalost práce na PC (Word, Excel, Internet); 

- psychická odolnost, samostatnost, pečlivost, komunikační schopnosti, empatie, 

flexibilita, organizační schopnosti; 

- zkušenosti v oblasti péče o děti ve věku od 13 měsíců do 3 let vítány; 

- znalosti v oblasti hygieny, stravování dětí, metodiky zaměstnávání a výchovy dětí ve 

věku 1 - 4 roky výhodou; 

- trestní bezúhonnost; 

- zkušenosti s vedením menšího kolektivu; 

- další dovednosti, schopnosti - komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací 

schopnosti v písemném a mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, trpělivost, 

psychická odolnost; 

- empatii a kladný vztah k dětem; 

- zájem a ochota učit se novým věcem, aktivní přístup 



V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, strukturovaný životopis, motivační dopis a vizi 

rozvoje jeslí.  

Veškeré dokumenty zašlete nejpozději do 26. 4. 2020 emailem na adresu 

dita.svarcova@sospraha8.cz, do předmětu uveďte „výběrové řízení vedoucí jeslí.“  

Výběrové řízení je dvoukolové, k ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. 

Návštěva zařízení je možná po domluvě s vedením SOS Praha 8. 

Kontakt: 

Sociální a ošetřovatelské služby (SOS) Praha 8 

Bulovka 1462/10, 180 00 Praha 8 

tel.: 283842125 ředitelka SOS Praha 8, Mgr. Lucie Bogdanová 

email: Lucie.bogdanova@sospraha8.cz 
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