
                                                                                                                  
     MĚSTO ČELÁKOVICE  

        se sídlem Městský úřad v Čelákovicích, náměstí 5. května č. p. 1, 250 88 Čelákovice 
 

PŘIJME PRACOVNÍKA na pozici 
PEČOVATELKA (pracovník v sociálních službách) 

- Organizační složka Pečovatelská služba 
 
Pracovní poměr:          na dobu NEURČITOU 
Místo výkonu práce:    území města Čelákovice a přilehlé obce 
Platové zařazení:          4. platová třída dle NV č. 222/2010 Sb. a 564/2006 Sb., v plat. zn., a dle praxe v oboru 
Termín nástupu:           dohodou 
 
Podmínky: 

• stanovené § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 
(plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle tohoto zákona) 
 

Odborná způsobilost: 
• základní vzdělání nebo střední vzdělání a 
• absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu 

 
Další požadované dovednosti a schopnosti: 

• praxe v sociálních službách vítána 
• spolehlivost 
• pečlivost a příjemné vystupování 

 
Charakteristika vykonávané práce: 

• provádění pečovatelské služby u mobilních a imobilních klientů, komplexní péče o jejich domácnost 
 

Písemná přihláška musí obsahovat: 
a) jméno a příjmení uchazeče 
b) datum a místo narození uchazeče 
c) místo trvalého pobytu uchazeče 
d) datum a podpis uchazeče 

 
K přihlášce se připojí: 

a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních  
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
d) ověřená kopie dokladu o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu. 
• případná další osvědčení o absolvovaných kurzech  
• telefonní a e-mailový kontakt na uchazeče 
• souhlas s nakládáním s osobními údaji k této pracovní pozici 
 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do:   
• pátku 22. dubna 2016 - 12.00 hod    a) poštou na adresu MěÚ Čelákovice  
                                                                  b) osobně do podatelny MěÚ Čelákovice 

 
Obálku v levém horním rohu označit:  

• adresou přihlašovaného  
• „Pracovní pozice - PS" 
 

Kontakt + další informace:  
• Mgr. Václava Snítilá, vedoucí PS, tel.: 326 999 801 

 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat 
žádného uchazeče. 


