
AlFi, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici  
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ 

HLEDÁME KOLEGU/KOLEGYNI DO NAŠEHO TÝMU! 
AlFi, z.s. poskytuje sociální služby: Raná péče pro rodiny s dětmi s PAS a AlFi – odlehčovací služba. 
Obě služby jsou cíleny na rodiny s dětmi s autismem nebo podezřením na tuto diagnózu. 
Naším cílem je podpořit rodiny s dětmi s autismem, poskytnout jim psychosociální podporu, odborné zázemí, čas 
na odpočinek. Náplň naší práce vyplývá ze Zákona č. 108/2006 Sb. § 44 a § 54. 

Pracovní pozice PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V ODLEHČOVACÍ SLUŽBĚ  je ideální pro maminky 
na mateřské dovolené, studenty VŠ, osoby, které nehledají práci na plný úvazek a nevadí jim pracovat v 
odpoledních hodinách.

 CO NABÍZÍME?
• Zkrácený úvazek

o pozice PSS v odlehčovací službě úvazek od 0,2 po 0,8
o ideální možnost přivýdělku

• Zajímavou, smysluplnou, různorodou a tvůrčí práci s dětmi, které nás vždy inspirují
• Zázemí, podporu a spolupráci v malém pracovním týmu

• Prostor pro seberealizaci

• Profesionální růst a podporu při dalším vzdělávání

• Plat dle výše úvazku (min 5000,- hrubého při 0,2 úvazku) 
• BENEFITY:

o 25 dní dovolené
o pružná pracovní doba
o možnost hrazeného vzdělávání v oblasti poruch autistického spektra včetně stáží

o potvrzení o praxi pro studenty VŠ, VOŠ

CO POŽADUJEME?: 

• Vzdělání dle zákona 108/2006 Sb § 116 odst. 5
• Schopnost samostatné práce i týmové spolupráce

• Trestní bezúhonnost

• Dobré komunikační dovednosti

• Zodpovědnost
• Chuť a schopnost pracovat s dětmi náročnými na péči
• Trpělivost, empatii, respekt k dospělým i dětem
• Ochotu rozvíjet se a vzdělávat se

VÍTÁME, ale není podmínkou: 

• Zkušenosti z práce s lidmi se zdravotním postižením, s dětmi raného věku, z oblasti podpory rodiny

• Znalost problematiky poruch autistického spektra

Termín uzávěrky: průběžně 

Nástup do zaměstnání: dle dohody (možné již od 1.2.2023) 

Strukturovaný životopis zasílejte na email info@alfi-ostrava.cz, do předmětu uveďte „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“. 
Na základě posouzení zaslaných dokumentů budou vybraní uchazeči informování o místě a termínu konání 2. kola 
výběrového řízení. 
Další informace: email: info@alfi-ostrava.cz, tel.: 603337641 

AlFi, z.s. bude osobní údaje poskytované uchazečem o zaměstnání zpracovávat za účelem evidence, přípravy 
podkladů pro výběrové řízení, výběr a příp. přijetí do pracovního poměru, a to po dobu trvání výběrového řízení. 
O ukončení výběrového řízení bude uchazeč informován. Osobní údaje uchazeče mohou být uchovány v AlFi, z.s. 
pouze na žádost uchazeče pro případná budoucí výběrová řízení, v opačném případě budou po ukončení 
výběrového řízení skartovány.  

Těšíme se na setkání s Vámi. 
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