
Armáda spásy v České republice, z.s. 
 Oblastní ředitelství Armády spásy 

pro Hlavní město Praha, Ústecký kraj a Karlovarský kraj 
Tusarova 60, 170 00 Praha 7 

 

Vypisuje výběrové řízení na 
 

Ředitele Centra sociálních služeb Bohumila Bureše 
Armády spásy v České republice 

 

Popis práce 
 personální, provozní a finanční řízení 3 sociálních služeb a navazujících činností pro 

lidi bez domova a to: 
o azylový dům – kapacita 108 lůžek, 
o nízkoprahové denní centrum – kapacita 100 osob v jeden okamžik, 
o noclehárna – kapacita 56 lůžek, 
o navazující činnosti: mobilní výdej stravy, zdravotní péče, úklidové činnosti a 

realizace zimních programů  

 zastupování Centra sociálních služeb při jednání s úřady či dalšími organizacemi 

 tvorba žádostí o dotace a granty 

 zodpovědnost za objekty/budovy Centra sociálních služeb 

 vedení týmů soc. služeb a provozního týmu 

 spolupráce s ostatními pracovníky a složkami Armády spásy 
 

Hledáme člověka 
 aktivního, pozitivně laděného s vysokou osobní zodpovědností, organizačně 

schopného, se schopností sebereflexe a nadhledu 

 s chutí podílet se na rozvoji sociální práce s lidmi na okraji společnosti 

 pracujícího týmově a komunikujícího otevřeně 

 respektujícího křesťanské zásady Armády spásy 
 

Požadujeme 
 vzdělání humanitního, ekonomického nebo právního směru (VOŠ, VŠ) 

 zkušenost s vedením týmu a manažerské dovednosti 

 komunikativnost, samostatnost a odpovědnost 

 pokročilé dovednosti při práci na PC s kancelářskými aplikacemi 

 praxe v sociální oblasti výhodou 

 znalost anglického jazyka  

 řidičský průkaz skupiny „B“ 

 přehled o grantové politice a znalost legislativy v sociální oblasti 

 čistý trestní rejstřík 
 
Nabízíme 

 pestrou, kreativní a samostatnou manažerskou práci 

 možnost se aktivně podílet na rozvoji sociální práce s lidmi na okraji společnosti 

 zázemí renomované mezinárodní křesťanské organizace 

 možnost dalšího vzdělávání a profesního i osobního růstu 
 
Termín nástupu: dle dohody 
 
Místo výkonu práce: Armáda spásy v České republice, Centrum sociálních služeb 
Bohuslava Bureše, Praha  



Armáda spásy v České republice, z.s. 
 Oblastní ředitelství Armády spásy 

pro Hlavní město Praha, Ústecký kraj a Karlovarský kraj 
Tusarova 60, 170 00 Praha 7 

 

 

Pokud Vás nabídka oslovila, zašlete, prosíme: 
1. motivační dopis, v němž popíšete, proč se chcete stát ředitelem/kou CSS BB, jaké 

jsou Vaše předchozí zkušenosti a co chcete nabídnout 
2. strukturovaný životopis 
3. případně další dokumenty dle Vašeho zvážení. 

 
Kompletní materiály, prosíme, zašlete elektronicky na adresu 
veronika_sudova@czh.salvationarmy.org. Do předmětu elektronické zprávy napište: „VŘ 
ředitel CSSBB Praha“. 
Výběrové řízení je vícestupňové, v prvním kole budou posouzeny Vaše zaslané materiály. 
Další kola, ke kterým budou pozváni vybraní uchazeči, se budou konat v průběhu dubna a 
května 2019. 
 
Zasláním materiálů souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů po dobu konání 
výběrového řízení. Po ukončení budou materiály skartovány.  


