
 

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková 
organizace 

Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 
 

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: 

 

ŘIDIČ SOCIÁLNÍHO AUTOMOBILU 

Místo výkonu práce:  území města Liberce 

Charakteristika vykonávané práce: řízení sociálního automobilu, přeprava osob 

starších 70 let a držitelů průkazů ZTP a ZTP/P 

Zákonné předpoklady: státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním 

příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let, 

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání 

českého jazyka 

Platové zařazení: 4. platová třída, cca 10.000,-Kč   

Kvalifikační předpoklady: střední odborné vzdělání  

Jiné požadavky: - zájem o cílovou skupinu 

-  samostatnost, flexibilita 

-  komunikativnost 

-  odolnost vůči stresu 

-  znalost práce s PC (Microsoft Office) 

-  řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič  

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

-  jméno, příjmení  

-  datum a místo narození 

-  státní příslušnost uchazeče 

-  místo trvalého bydliště uchazeče 

-  číslo občanského průkazu nebo dokladu k pobytu,  

jde-li o cizího státního občana 

-  datum a podpis uchazeče 



K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: 

-  strukturovaný životopis s fotografií, ve kterém uvede 

údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 

znalostech a dovednostech 

-  osobní dotazník  

-  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

-  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání 

(Přihlášku i osobní dotazník lze stáhnout na webových 

stránkách organizace  

http://www.ksk-liberec.cz/dokumenty/).  

Pracovní poměr: 0,625 úvazku (25 hodin týdně) do 30. 6. 2018, s možností 

následného prodloužení smlouvy na dobu určitou 

Dále nabízíme:           - odpovídající finanční ohodnocení 

-  práci v příjemném prostředí a kolektivu 

-  25 dnů dovolené 

-  příspěvek na stravování 

-  příspěvek na životní a důchodové pojištění  

-  další zajímavé zaměstnanecké benefity 

Nástup do pracovního poměru: ihned, případně dle vzájemné dohody 

Lhůta pro podání přihlášky: do 27. 6. 2017 

Způsob dodání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Komunitní 

středisko Kontakt Liberec, p. o., Palachova 504/7, 460 0 1 

Liberec 1, k rukám Bc. Michaela Dufka, ředitele 

organizace.  

 Zaměstnavatel si vyhrazuje právo na základě výběrového 

řízení nepřijmout žádného uchazeče. Po skončení 

výběrového řízení budou uchazečům jejich písemné 

materiály, poskytnuté k výběrovému řízení, vráceny. 

Bližší informace: Bc. Marie Matějíčková, koordinátor pro seniory a 

zdravotně znevýhodněné, tel.: 485 244 991, e-mail: 

marie@ksk.liberec.cz 

Obálku označte textem: Výběrové řízení na místo řidiče sociálního automobilu 

 

V Liberci 5. června 2017 

         Bc. Michael Dufek 
         ředitel organizace 


