
Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

přijme

pracovníka/pracovnici sociálních služeb organizační složky 
Pečovatelská služba 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: 5. platová třída dle nař. vlády č. 222/2010 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a nař. vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Charakteristika vykonávané práce: 
- provádění úkonů pečovatelské služby v domácnostech klientů

Předpoklady:
- střední vzdělání s výučním listem
- způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

Požadavky:
- praxe v sociálních službách vítána
- osvědčení o absolvování kurzu pracovníka v sociálních službách dle zákona 

č. 108/2006 Sb. výhodou
- řidičské oprávnění skupiny B podmínkou – aktivní řidič
- aktivní a samostatný přístup k práci
- velmi dobré komunikační schopnosti, trpělivost, taktní a empatický přístup ke 

klientům

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat:
- jméno a příjmení
- datum a místo narození
- adresu trvalého bydliště (event. adresu pro doručování) a telefonický kontakt

K přihlášce uchazeč dále přiloží:
- životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud 
domovský stát takový dokument nevydá, doloží cizí státní příslušník čestným 
prohlášením)

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely přijímacího řízení



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
12.01.2018

- nebo osobně do podatelny MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, budova radnice 
      Masarykovo náměstí 264, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav nejpozději do 
       12.01.2018 do 13:30 hodin
-     označení obálky: „OS-PS“ 
-     přihlášku nelze poslat elektronicky

Bližší informace podá Markéta Dobšová, DiS., zástupce vedoucí organizační složky 
Pečovatelská služba Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, tel.: 326 653 807, 606 708 213.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 28.12.2018

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