
Diakonie ČCE-středisko BETLÉM  se sídlem v Kloboukách u Brna 

hledá pracovníky přímé péče do chráněných bydlení Arkénie a Mirandie v Brumovicích 

 

Popis práce: 

Pracovník přímo pracuje s obyvateli chráněného bydlení, kterými jsou dospělí lidé s mentálním 

postižením v kombinaci s autismem, případně i postižením tělesným. Pracovník poskytuje klientům péči 

a podporu potřebnou k samostatnému životu a podílí se na vytváření podmínek pro zapojení do fungování 

domácnosti. Našim cílem je méně pečovat a více spolupracovat, méně chránit a více tvořit otevřené 

společenství. Pracovník doprovází obyvatele do Sociálně terapeutického centra v Brumovicích, účastní se 

výletů a krátkodobých pobytů. Spolupracuje na aktivizaci klientů, podílí se na nácviku běžných činností, 

podporuje komunikační dovednosti klientů a motivuje je k osobnímu růstu. Pracovní doba je rozvržena 

do denních a nočních směn v nepřetržitém pracovním provozu (tj. včetně sobot, nedělí a svátků).  

 

Požadujeme: 

 odbornou způsobilost – absolvovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách nebo 

příslušné vzdělání v sociálním nebo zdravotním oboru 

 zdravotní způsobilost (manipulace s lidmi s omezenou pohyblivostí, práce v noci, vyšší míra 

emocionální zátěže) 

 trestní a občanskou bezúhonnost 

 respekt ke křesťanským hodnotám 

 komunikativnost, samostatnost, kreativitu, trpělivost a otevřenost 

 ochotu vzdělávat se v oboru a zdokonalovat se v praktických dovednostech 

 

Výhodou je: 

 střední vzdělání s maturitní zkouškou, doložená předchozí praxe v oboru 

 plavec a znalost hry na hudební nástroj (kytara) 

 předchozí uspokojivá práce v naší organizaci (pracovní poměr, brigády, dobrovolnictví) 

  řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič) 

 

Nabízíme: 

 smysluplnou práci ve stabilní organizaci, která je součástí Diakonie Českobratrské církve 

evangelické, 25 let poskytuje sociální služby na Břeclavsku 

 pracovní poměr na celý i částečný úvazek, pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok 

se zkušební dobou 3 měsíce, po roce může být prodloužena na dobu neurčitou 

 dobré pracovní podmínky, vedení pracovníků je zaměřené na jejich podporu a osobní rozvoj 

 6 týdnů dovolené 

 Příspěvek na stravování a pracovní obuv 

 Mzda od 16.000Kč 

 

Nástup možný ihned 

 

Kontaktní osoba: Lenka Otýpková, otypkova@betlem.org, 777 936 577, www.betlem.org   

Adresa pro přihlášky:  

Lenka Otýpková, Chráněné bydlení Mirandie, Brumovice 438, 691 11 Brumovice 

Lenka Otýpková, Chráněné bydlení Arkénie, Brumovice 396, 691 11 Brumovice 

mailto:otypkova@betlem.org
http://www.betlem.org/

