
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent sociálního oddělení   
 

Tajemník Městského úřadu Staré Město v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., 
v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent sociálního 
oddělení. 

 
Druh práce:   sociální pracovník 
Vykonávaná agenda: referent sociálního oddělení, výkon státní správy a samosprávy 

na úseku sociální práce a výkon veřejného opatrovnictví   
Místo výkonu práce: Staré Město 
Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, platová třída 11 

Pracovní poměr:  na dobu neurčitou 
Předpokládaný nástup: 01.05.2023 nebo dle dohody 

 
Předpoklady: 
- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v ČR 
- věk minimálně 18 let 
- způsobilost k právním úkonům 
- bezúhonnost 
- ovládání úředního jazyka 
- splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním 

předpisem. 
 
 

Minimální požadavky:  
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské 

vzdělání v bakalářském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální 
politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální 
pedagogiku,  

- orientace v legislativě související s činností oddělení (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; 
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi; zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí; zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád; zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), 

- dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, pečlivost, spolehlivost, 
odpovědnost, 

- schopnost samostatného výkonu práce a rozhodování, 
- časová flexibilita, odolnost při řešení krizových a konfliktních situací,  
- dobrá uživatelská znalost práce s výpočetní technikou, MS Windows, MS Office, 
- řidičské oprávnění skupiny B. 

Výhodou: 
- výhodou praxe ve veřejné správě a sociálních službách, 
- znalost problematiky územního samosprávného celku. 

 
Nabízíme: 
- příjemné pracovní prostředí, 
- odborné vzdělávání u akreditovaných společností, 
- podporu osobního rozvoje, 



- zaměstnanecké benefity (např. příspěvky na stravování, dovolenou, penzijní připojištění, 
atd.). 

 

Přihláška podle § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. musí obsahovat: 

 jméno, příjmení, příp. titul uchazeče 

 datum a místo narození uchazeče 

 státní příslušnost uchazeče 

 místo trvalého pobytu uchazeče 

 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana 

 datum a podpis uchazeče 

 telefon a e-mailový kontakt uchazeče. 
 
 
K přihlášce musí být doloženy tyto doklady: 
- strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech a dovednostech, 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový 

doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
Přihlášku s výše uvedenými obsahovými náležitostmi a doklady doručte nejpozději do 
20.02.2022 do 12:00 hodin na adresu:  
 
Městský úřad Staré Město 
náměstí Hrdinů 100 
686 03 Staré Město  
 
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu ve Starém Městě. Obálku označte „Výběrové 
řízení – REFERENT SOCIÁLNÍHO ODDĚLENÍ - neotvírat“. 
 
Případné bližší informace podá vedoucí hospodářsko-správního odboru Ing. Pavel Vrána,  
e-mail: vrana@staremesto.uh.cz, tel. 572 416 446. 
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v 
jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 
 
 
 
Staré Město dne: 01.02.2023 
 
 
 
 
Ing. Robert Staufčík v. r. 
tajemník městského úřadu 
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