
Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec  

Chráněné bydlení Naplno  
 
hledá posily do svých týmů v J. Hradci, Lomnici nad Lužnicí a Třeboně 
 

• hledáme asistenty – pracovníky v sociálních službách pro lidi s mentálním postižením  

• nabízíme: 

o pro pracoviště v J. Hradci 

o celý úvazek 1,0, včetně nočních směn, 37,5 hodin týdně; 

o zástup za PN, mateřskou a rodičovskou 
 

o pro pracoviště v Lomnici nad Lužnicí 

o zkrácený úvazek 0,75, bez nočních směn, 30 hodin týdně; 

o zkrácený úvazek 0,50, bez nočních směn, 20 hodin týdně; 

o oba úvazky jsou zástup za PN, mateřskou a rodičovskou 
 

o pro pracoviště v Třeboni 

o celý úvazek 1,0, bez nočních směn, 40 hodin týdně – na ½ roku (nevylučujeme možnost prodloužení) 
 

• u úvazků bez nočních směn se jedná o nerovnoměrný, jednosměnný pracovní režim s 

postupným nástupem (tzn. ranní, odpolední směny) 

 

Koho hledáme?  
Spolehlivého a empatického člověka, který má chuť se rozvíjet, pomáhat lidem a pracovat v malém týmu. 
Současně umí pracovat s počítačem a ideálně také řídit auto (není podmínkou).  
 

Co bude Vaší náplní práce? 
Podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením v oblastech jejich života, které nedokáží zvládnout sami. 
(Asistence je velmi různorodá – od podpory při běžných každodenních úkonech jako pomoc s vařením, hygienou 
až po např. doprovod na úřad, do kina apod.). 
 

Co nabízíme?  
Odborné zaškolení a podporu týmu, 5 týdnů dovolené plus další týden dodatkové dovolené.  
Další vzdělávání, stravenkový paušál, příspěvky z FKSP. Dále příplatek za práci s lidmi se zdravotním postižením, 
příplatky za víkendy, svátky, osobní ohodnocení po 3 měsících Vaší práce.   
 
Nástupní hrubá mzda v rozmezí 23 200,- – 33 100,- Kč při celém úvazku (při zkrácených se adekvátně snižuje).  
 
Pošlete nám do 10. 3. 2023 životopis a krátký motivační dopis na e-mail norinska@cssjh.cz 
V předmětu e-mailu napište volné místo a uveďte konkrétní pracoviště (viz nabídka výše). 
  
Pokud budete vybráni k pohovoru, ozveme se Vám nejpozději následující pracovní den po uzávěrce.  
Pohovor na místa v J. Hradci a Lomnici nad Lužnicí proběhne 14. 3., na místo v Třeboni proběhne 15. 3. 
 
Pohovory proběhnou vždy na adrese Česká 1175, J. Hradec v kanceláři vedení CHB Naplno.  
 

Předpokládaný nástup co nejdříve.  

Případné dotazy zodpoví Mgr. Aleš Adamec, vedoucí CHB Naplno na tel.: 737 236 929. 
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