
 

 

 

 

Spokojený senior – KLAS, z.s. ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči vypisuje výběrové 
řízení na obsazení místa 

Koordinátor aktivit pro seniory 

Výše úvazku: 1,0 HPP 

Nástup: 1. 4. 2016 

Požadujeme: 

 VŠ nebo VOŠ vzdělání v oboru: pedagogiky, sociální práce 
 Zkušenosti v oblasti práce s cílovou skupinou 
 Zájem a orientaci v problematice cílové skupiny 
 Orientace v církevním prostředí a kladný vztah ke křesťanským hodnotám 
 Organizační, komunikační a prezentační schopnosti 
 Motivovanost pro administrativní a koordinační provoz služby, i pro dílčí přímou práci 

s klientem 
 Motivaci pro práci v neziskové organizaci 
 Řidičský průkaz sk. B 
 Odpovědnost, samostatnost, pečlivost, systematičnost 
 Flexibilitu a schopnost týmově spolupracovat 
 Uživatelskou znalost práce na PC 
 Trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost 

Náplň práce: 

 Přímá účast na tvorbě konceptu dlouhodobého směřování aktivit pro seniory 
 Administrativa spojená s realizací prorgamů 
 Koordinační činnost jednotlivých programů 
 Přímá práce s cílovou skupinou 
 Pastorační činnost = koordinace farních společenství seniorů, realizace dnů pro seniory, 

vzdělávání animátorů farních společenství seniorů atp. 
 Tvorba a aktualizace metodik jednotlivých programů 
 Spolutvorba projektových žádostí 

Výhodou: 

 Zkušenost s realizací, vedením či řízením projektu 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nabízíme: 

 Zajímavou, odpovědnou a smysluplnou práci s cílovou skupinou ve stabilní organizaci 
 Možnost profesního i osobnostního růstu 
 Participaci na plánování a rozvoji aktivit pro seniory 
 Práci pod supervizí 
 Průběžné vzdělávání (individuální i skupinové) 
 Individuální přístup, nefinanční benefity 

Typ smlouvy: HPP na dobu určitou (s možností prodloužení) 

Mzdové podmínky: nástupní mzda 17 000 Kč 

Formální požadavky pro zařazení do výběrového řízení: 

 Strukturovaný životopis a motivační dopis na téma „Proč se chci věnovat vzdělávání a 
pastoraci seniorů“ 

Svůj životopis a motivační dopis zašlete nejpozději do 11. 3. 2016 e-mailem na adresu prace@crsp.cz, 
předmět označte názvem "Výběrové řízení – SENIOŘI" nebo poštou na adresu Spokojený senior – 
KLAS, z.s. CRSP, Josefská 1, Brno, 602 00 (obálku označte, viz výše). 

O zařazení do 2. kola výběrového řízení budou uchazeči informováni telefonicky nebo e-mailem do 
18. 3. 2016. K osobnímu pohovoru je nutné přinést k nahlédnutí doklad o nejvyšším dosaženém 
vzdělání. 

Spokojený senior - KLAS, z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit 
pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace. 

 

 


