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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 

Pracovník v sociálních službách 
 
Momo Chrudim je obecně prospěšná společnost provozující Sociálně terapeutickou dílnu Momo v Chrudimi. Do 
dílny dochází dospělí s mentálním, tělesným a zdravotním postižením. Klienti si v dílně osvojují pracovní návyky a 
jiné dovednosti, které vedou k samostatnému životu. Pracovní náplní dílny je výtvarně řemeslná tvorba výrobků z 
ovčí vlny technikou mokrého plstění. Dále provozujeme e-shop a obchod s výrobky dílny. Lektorujeme kurzy plstění. 
  
Od nového kolegy či kolegyně očekáváme, že: 
- je schopný/á pracovat samostatně, ale zároveň dokáže být platným členem týmu 
- je schopný/á vést a pracovat s dynamickou skupinou uživatelů sociální služby 
- je psychicky odolný/á a dostatečně empatický/á 
- má kladný vztah k výtvarným a řemeslným činnostem 
- má dobrou fyzickou kondici jako předpoklad práce s imobilními uživateli sociální služby 
Dále po kolegy či kolegyně požadujeme: 
- dokončené středoškolské vzdělání 
- uživatelské znalosti práce s PC 
- trestní bezúhonnost  
Výhodu získává ten zájemce či zájemkyně, který má: 
- dokončené vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. § 116, tzn. minimálně absolvovaný akr. kurz MPSV pro pracovníky 

v sociálních službách 
- řidičský průkaz skupiny B 
- předchozí praxe v sociálních službách 
Nabízíme: 
- práci v příjemné a přátelské atmosféře, možnost podílet se na rozvoji organizace aj. 
- úvazek 0,75 (tj. 6 hodin denně) 
- nástupní hrubou mzdu 21500 Kč (při úvazku 0,75) 
- částečně klouzavou pracovní dobu, pevná pracovní doba je PO - PÁ od 7:30 do 12:00 
- nástup nejlépe od 1. 4. 2023 
- smlouva na dobu určitou 
- místo výkonu práce je Chrudim 
- další vzdělávání v oboru 
- další možný přivýdělek za lektorování kurzů plstění a za účast na prodejních akcích 
 
Informace k výběrovému řízení poskytne Bc. Jan Rodina, ředitel, tel. 775 780 950, info@devcatkomomo.cz. 
 
Profesní životopis a motivační dopis zasílejte emailem do středy 22. března 2023. 
V motivačním dopise odpovězte na následující otázky:  
- Co Vás láká na práci v sociálně terapeutické dílně? 
- Co si myslíte, že využíváním naší služby klienti získávají? 
 
2. kolo výběrového řízení, osobní pohovor proběhne na konci března.  
  
Zasláním svého životopisu udělujete společnosti Momo Chrudim, o.p.s. souhlas se zpracováním vašich osobních 
údajů pro účely výběrového řízení. Po ukončení řízení budou vaše osobní údaje bezodkladně skartovány. 


