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Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. 
 

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo 
 

 

PORADCE/PORADKYNĚ RANÉ PÉČE 
na úvazek 0,75 s možností dohody o vyšším úvazku (HPP) na dobu určitou 1 rok 

s předpokladem trvalého pracovního poměru 

 

Jedná se o terénní práci v rodinách s dětmi od narození do 7 let  

s ohroženým vývojem (například v důsledku předčasného narození),  

s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, nerovnoměrným vývojem,  

poruchami autistického spektra na území Pardubického kraje. 
 

Požadujeme: 

- VOŠ, VŠ vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku či sociální práci  

 (kvalifikace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

právních předpisů) 

- trestní bezúhonnost 

- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič) 

- spolehlivost, komunikativnost, flexibilitu, systematičnost a organizační schopnosti 

- aktivní přístup, samostatnost a zodpovědnost 

- znalost práce s PC, aktivní orientace v prostředí internetu 

- schopnost práce v týmu 

- vítána praxe v oblasti podpory rodiny, práce s dětmi raného nebo předškolního věku 

a s lidmi se zdravotním postižením 
 

Nabízíme: 

- smysluplné a zajímavé zaměstnání v příjemném kolektivu malé organizace 

- možnost dalšího vzdělávání v oboru 

- pružnou pracovní dobu 

- dobré pracovní zázemí 
 

Výše mzdy: bude určena dle vzdělání a počtu let praxe, 6. skupina prací dle Nařízení vlády 

č. 487/2020 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, osobní ohodnocení, 

prémie a platový postup dle vnitřních předpisů 
 

Nástup: 1. 4. 2023 nebo dle dohody 

 

V případě zájmu o nabízené pracovní místo zašlete strukturovaný životopis a motivační 

dopis do 28. 2. 2023 na adresu: 
 

Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. 

Bělehradská 389, 530 09 Pardubice-Polabiny 

E-mail: stredisko@ranapece-pce.cz; web: www.ranapece-pce.cz 

Datová schránka: 48m86w6 

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Brandová – t. 466 641 031, 736 512 613 
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