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NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE PEČOVATELE/KY 

Obec Mělnické Vtelno, se sídlem Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno, IČ: 00237060, 

zastoupena Bc. Martinou Götz, starostkou obce, nabízí pracovní pozici: 

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (PEČOVATEL/KA) 

Místo výkonu práce: Mělnické Vtelno a přilehlé obce 

Druh práce: terénní pečovatelské činnosti zejména u seniorů a osob se zdravotním postižením v 

jejich domácím prostředí 

Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou s 6 měsíční zkušební dobou, úvazek 1,0 

Základní požadavky: kladný vztah k seniorům a zdravotně postiženým, bezúhonnost, 

spolehlivost, pečlivost, schopnost týmové spolupráce, empatie, komunikační dovednosti, pozitivní 

myšlení. Vysoká odolnost vůči zátěži, výrazný smysl pro zodpovědnost, ochota se dále vzdělávat. 

Výhodou je praxe v oboru a ukončený kurz pracovníka v sociálních službách, či vzdělání v oboru 

pečovatelka, sociální činnost, nebo zdravotní asistent/ka – není podmínkou, kvalifikační kurz 

pro pracovníky v sociálních službách bude možné absolvovat po nástupu do zaměstnání. 

Podmínkou je řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič! 

Dosažené vzdělání: minimálně střední odborné (výuční list), 

Platové ohodnocení: dle příslušné platové třídy a platového stupně (nařízení vlády č. 564/2006 

Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů). 

Nabízíme: Samostatnou smysluplnou práci a stabilní zázemí v mladém kolektivu, příjemné 

pracovní podmínky, systém zaměstnaneckých výhod, profesní a osobnostní rozvoj. 

Termín nástupu: 1.4.2023 

Uzávěrka přihlášek: do 15.2.2023 do 12:00 hodin 

Zájemci, zasílejte nebo doručte svůj profesní životopis s kontaktními údaji a souhlasem se 

zpracováním osobních údajů na adresu: Obec Mělnické Vtelno, Mělnická 49, 277 38, nebo 

emailem: starosta@melnickevtelno.cz 

Zájemci, kteří si podají žádost na uvedenou pozici budou pozváni k ústnímu pohovoru. 

Bližší informace k nabízené pracovní pozici Vám podá starostka obce na tel. č. 725 021 116. 

 

Mělnické Vtelno dne 24.1.2023     Bc. Martina Götz 

                      starostka obce 
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