
Město Mníšek pod Brdy 
Dobříšská 56  

252 10 Mníšek pod Brdy 

 

 

Město Mníšek pod Brdy 
se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

 

hledá posilu do týmu Městského úřadu Mníšek pod Brdy na místo 

terénní sociální a komunitní pracovník/pracovnice  

pro projekt „Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Hřebeny“ podpořeného 
finančními prostředky z ESF+ a ze státního rozpočtu v rámci programu Operační program Zaměstnanost+ 

 

Místo výkonu práce: Mníšek pod Brdy 

Základní náplň práce:  

■ provádí sociální šetření, mapuje prostředí a potřeby, vyhodnocuje situaci klientů,  
■ zajišťuje síťování a efektivní spolupráci napříč službami v oblasti sociální a zdravotní péče v regionu, 
■ aktivně reaguje na individuální potřeby klientů, propojuje dostupné služby a koordinuje poskytovanou péči 

ve prospěch klienta, 
■ aktivně spolupracuje se sociálními pracovníky a dalšími zástupci zainteresovaných služeb v regionu, 
■ koordinuje poskytování asistenčních služeb v regionu, 
■ zajišťuje realizaci komunitních aktivit zaměřených zejména na cílovou skupinu seniorů. 
 

Platové zařazení: podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Termín nástupu: 1. 4. 2023 nebo dohodou. 

Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu trvání projektu, tj. do 31. 3. 2026, se zkušební dobou 3 měsíce, 
práce na částečný úvazek 0,8 

Požadavky na uchazeče:  

■ vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání odpovídající požadavkům na kvalifikaci sociálního pracovníka 
v oboru sociální práce, speciální či sociální pedagogika apod., podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, 

■ praxe v oboru sociální práce nebo v sociálním poradenství vítána, 
■ výborné organizační a komunikační schopnosti, 
■ samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, schopnost empatie,  
■ řidičské oprávnění sk. B,  
■ trestní bezúhonnost. 

Nabízíme: 

■ odpovídající finanční ohodnocení, podporu a profesní rozvoj, 
■ 5 týdnů dovolené, 
■ příspěvek na stravu, příspěvek na penzijní připojištění, na dovolenou, kulturu a další. 
 

 

Životopis může uchazeč doručit poštou nebo osobně do podatelny městského úřadu nebo zaslat elektronicky 
na e-mailovou adresu e-podatelna@mnisek.cz, a to v termínu do 27. 3. 2023 do 11:30 hodin. 
 

Adresa pro doručení: Městský úřad Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy 

Obálku označte slovy „VŘ sociální a terénní pracovník – neotevírat“ 
 

mailto:e-podatelna@mnisek.cz

