
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 

Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

přijme pracovníka/pracovnici na pracovní pozici
vedoucí Pečovatelská služby Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 

- místo výkonu práce: území města Brandýs nad Labem–Stará Boleslav a přilehlé obce
- pracovní poměr na dobu neurčitou
- pracovní úvazek: 40 h/týden
- platové zařazení: 10. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů
- termín nástupu: dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: 
- komplexní koordinace zajišťování pečovatelské služby na území města Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav a ve spádových obcích po odborné, metodické, provozní a ekonomické 
stránce včetně kontrolní činnosti 

Předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu zaměřeném na 

sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo 
nebo speciální pedagogiku nebo vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na 
sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně 
právní činnost, charitativní a sociální činnost 

- způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost
Požadavky:

- praxe v sociálních službách vítána
- orientace v právních předpisech z oblasti sociálních služeb (zejména zákon č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění)
- organizační a řídící schopnosti
- řidičské oprávnění skupiny B podmínkou (aktivní řidič)
- dobrá znalost práce na PC
- schopnost samostatného řešení problémů
- velmi dobré komunikační schopnosti a sociální cítění

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
- jméno a příjmení uchazeče, datum narození, adresa trvalého bydliště, podpis uchazeče, 

příp. kontaktní údaje (e-mail, telefon)
K přihlášce uchazeč dále přiloží:

- životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Místo, způsob a lhůta pro podání přihlášky:
- poštou na adresu Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 

250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, podací razítko nejpozději s datem 20.07.2018
nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice
Masarykovo náměstí 1, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav nejpozději do 20.07.2018 do 
13:30 hodin



     

-      označení obálky: „VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY“ 
-      přihlášku nelze posílat elektronicky

Bližší informace podá: vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem–
Stará Boleslav Mgr. Jan Horčík, tel.: 326 653 800 nebo Monika Kupková, DiS., tel.: 326 653 807.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlášené přijímací řízení kdykoliv zrušit, či nevybrat žádného 
z přihlášených uchazečů/uchazeček.

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, 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) Vám sdělujeme, že informace o 
zpracování osobních údajů je poskytnuta zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na 
webových stránkách města www.brandysko.cz.

Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 28.06.2018

Mgr. Radek Dűnebier 
tajemník MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

http://www.brandysko.cz/
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