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Nezisková organizace Šance na vzdělání, o. p. s. nabízí spolupráci na hlavní pracovní poměr. 

 

Hledáme vhodné kandidáty na pozici: 

 
 

Pečovatel/ka pro dětskou skupinu a dětský klub 

Náplň práce: 

• zajištění přímé péče o děti a dohled nad bezpečností dětí ve věku 3 až 10 let 

• příprava programu pro děti v dětské skupině a příprava dětského klubu pro zajištění přímé péče o děti 

• kreativní činnost s dětmi - pohybové, hudební, výtvarné či jazykové aktivity 

• administrativní činnosti 

• komunikace s rodiči 

 

Požadujeme: 

• min. SŠ vzdělání  

• odbornou způsobilost podle §5 odst. 5 zákona č.247/2014 Sb. (všeobecná sestra, zdravotnický asistent, 

ošetřovatel, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, zdravotnický záchranář, psycholog ve 

zdravotnictví nebo klinický psycholog, sociální pracovník nebo pracovník v sociálních službách, učitel 

mateřské školy, učitel prvního stupně základní školy nebo vychovatel, chůva pro děti do zahájení povinné 

školní docházky nebo lékař) 

• praxe v péči o děti 

• vstřícný přístup k dětem 

• spolehlivost 

• komunikační a organizační dovednosti 

• schopnost týmové spolupráce 

• časovou flexibilitu 

Nabízíme: 

• příjemné pracovní prostředí ve zcela nové budově s přilehlou zahradou a hřištěm 

• možnost realizace kreativního přístupu k dětem 

• směnný provoz s flexibilním dělením služeb 

• možnost umístit v zařízení vlastní dítě 

• mzdu v souladu s ISPV (platová sféra ČR 2016 dle pozice 23593 Vychovatelé) 

 
Místo výkonu práce: Hradec Králové Svobodné Dvory 

Nástupní termín: 1. 9. 2018 

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete prosím svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na e-mailovou 

adresu jaromir@sancenavzdelani.org 

Zasláním svého životopisu souhlasíte, aby společnost Šance na vzdělání, o. p. s., zpracovávala Vaše osobní údaje 

pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních 

údajů“ ve znění pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou formou. 
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