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Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav  
se sídlem MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,  

Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav 
 

přijme pracovníka/pracovnici pro obsazení volné pracovní pozice 
úředník/úřednice - sociální pracovník/pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí  

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem–Stará Boleslav  
 

- místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností, pravidelné 
pracoviště Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi 

- pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou) 
- pracovní úvazek: 40 hodin/týden 
- platové zařazení: 11. platová třída dle nař. vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě  
- termín nástupu: dle dohody 

 
Charakteristika vykonávané práce: výkon státní správy na úseku sociálně právní ochrany 
dětí 
 
Předpoklady: 

- ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském 
nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, 
sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku 

- dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: osoba, která je státním občanem 
České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má 
v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, 
je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních 
činností stanovené zvláštním právním předpisem 

Požadavky: 
- rámcová orientace v oblasti sociální politiky a sociální práce 
- komunikační a organizační schopnosti 
- empatie, samostatnost a flexibilita 
- administrativní dovednosti, pečlivost 
- řidičské oprávnění skupiny B 
- praxe v oblasti sociálně právní ochrany dětí vítána  
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti při sociálně právní ochraně dětí vítána 

 



MÚBNLSB-KVÚ-97339/2022-MIKMO 

2 

 

Zaměstnanecké výhody: stravenková karta Edenred Card, 3 dny zdravotního volna 
v průběhu kalendářního roku, příspěvek na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, 
karta MultiSport, dárkové poukazy při příležitosti životního výročí 
 
Bližší informace podá: Mgr. Jan Horčík, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, tel. 326 653 800, 602 299 956.  
 
Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 19.08.2022 
 
 
Mgr. Radek Dűnebier v.r. 
tajemník MěÚ  
 


