
 
 

Chcete pracovat jako SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK? Mít za sebou zázemí odborně 
profilované organizace, podporu v dalším vzdělávání a odborném růstu nebo možnost 

práce pod supervizí odborníků?  
 

Napište nám,  
protože do týmu AMBULANCE PRO NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI pro práci s klienty, 

hazardními hráči a jejich blízkými,  
    můžeme hledat právě Vás! 

 

Co nabízíme? 

- Práci na 1,0 HPP, na dobu neurčitou 

- Mzdu 22 000 - 30 000 Kč (dle dosaženého vzdělání a délky praxe) 

 

Co u nás budete dělat? 

- Sociální práci s patologickými hráči a jejich blízkými 

- Motivační práci s klientem 

- Dluhové poradenství, komunikaci s úřady, doprovody klientů na úřady, návrhy řešení sociální situace 

klienta, budování finanční gramotnosti klienta atp. 

- Spolupráci na PR Ambulance tj. správa Facebooku, on-line komunikace s klienty 

- Mapovat herní provozovny a spolupracovat s nimi v Plzni a okolí atp. 

- Samostatně a kreativně vytvářet sociální segment služeb Ambulance 

 

Jaké jsou naše požadavky na uchazeče? 

- Minimálně VOŠ v oboru Sociální práce, Sociální pedagogika. Vhodné i pro studenty ukončující VŠ 

studium v oborech Speciální pedagogika, Adiktologie, Sociální práce 

- Kladný vztah k oboru sociální práce ( orientace v oboru: základní znalost dluhové problematiky, znalost 
metod sociální práce apod. ) 

- Dobré komunikační schopnosti, schopnost týmové práce, spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup, 
schopnost sebereflexe, zájem o další odborný růst 

- trestní bezúhonnost 

- uživatelskou znalost práce na PC 
Výhodou:  

- Zkušenost s prací se závislými klienty, s prací s rodinou 
- Výcvik v krizové intervenci, socioterapeutický výcvik 

- Zkušenost s terénní prací 

- Zkušenost se sociální prací v neziskovém sektoru 
- Řidičský průkaz sk. B 

 

Nástup možný ihned 

 

Profesní životopis a motivační dopis  

zasílejte na adresu: Ambulance pro nelátkové závislosti, Tylova 20, 301 00 Plzeň 

nebo na e-mail: g.ambulance@cppt.cz 

(do předmětu uveďte „výběrové řízení“) 

Kontaktní osoba: Bc. Lucie Peschiková, 724 384 461 

 
K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty. Dále si vyhrazujeme právo 

prodloužit nebo zrušit výběrové řízení, případně pracovní pozici dočasně neobsadit. Více informací o organizaci 

naleznete na webu: www.cppt.cz 


