
 
Zavedená nestátní nezisková organizace InBáze, z.s. zabývající se integrací migrantů do 
české společnosti, hledá kolegu/kolegyni se zájmem o tématiku migrace a integrace na 

pozici:   

 

Sociální pracovník/pracovnice 
pro projekt “Implementace Krajského akčního plánu 2 – Inovace ve vzdělávání“, jež je 

zajišťován ve spolupráci s Pražským inovačním institutem a Magistrátem hlavního města 

Prahy 

 

Posláním InBáze je pomáhat cizincům a jejich rodinám v životě v České republice, vytvářet 
bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a 
lidmi jiných národností a kultur. 

 

Co nabízená pozice obnáší? 

✔ Poskytování individuálního sociálního poradenství a asistencí pro děti a žáky 
s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiny; 

✔ komunikace v českém a anglickém jazyce; 

✔ podpora cílové skupiny v rámci výchovně-vzdělávacích aktivit, např. pomoc se 
zajištěním volnočasových a vzdělávacích aktivit, podpora rodin v nepříznivé životní 
situaci, aj.; 

✔ spolupráce s dalšími pracovníky organizace, např. interkulturními pracovníky, 
právníky, psychology, aj.; 

✔ příprava a realizace individuálního plánu podpory v rámci případové práce s klientem, 
který je veden v elektronické podobě prostřednictvím databáze ARUM; 

✔ síťování klientů na další aktivity projektu, či navazující služby spolku; 

✔ podílení se na koncepční činnosti organizace, zejm. sociálně-právního oddělení; 

✔ účast na pravidelných poradách, vzdělávacích aktivitách či supervizích, aj. 

 

Místo výkonu práce: hl. m. Praha 

 

Co od Vás požadujeme? 

✔ způsobilost k výkonu sociální práce dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (ukončené VOŠ nebo VŠ vzdělání v oboru 
sociální práce nebo v příbuzných oborech); 

✔ základní orientace v potřebách CS, tj. migrace a integrace dětí a rodin do českého 
prostředí; 

✔ zkušenosti a znalosti s prací s dětmi, žáky a jejich rodinami; 

✔ český jazyk – rodilý mluvčí, či C1; 

✔ anglický jazyk - min. B2; 

✔ další cizí jazyk výhodou; 

✔ samostatnost, flexibilita a odolnost vůči stresu; 

✔ komunikační dovednosti; 

✔ trestní bezúhonnost; 

✔ ochotu učit se novým věcem; 



 
✔ kurz krizové intervence výhodou; 

✔ zkušenosti s prací v neziskovém sektoru výhodou; 

✔ zkušenosti v oblasti cílové skupiny migrantů a/nebo vlastní migrační zkušenost 
výhodou. 

 

 

Co nabízíme? 

✔ smysluplnou a zajímavou práci v přátelském prostředí; 

✔ možnost rozvoje, včetně dalšího vzdělávání; 

✔ zaškolení, supervize, intervize, teambuilding; 

✔ příjemný pracovní kolektiv; 

✔ pracovní smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení až do 11/2023; 

✔ nadstandardní platové ohodnocení; 

✔ 4 + 1 týden dovolené, sick days; 

✔ občasnou práci z domova, tzv. home office  

 
 
Zahájení výkonu práce: od 01. 10. 2021 

 
Výše úvazku: dle dohody, min. 0,4 
Na uvedenou pozici hledáme jednoho až dva pracovníky, kteří celkově naplní úvazek 0,8. 
 

 

V případě zájmu nám prosím zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a stručný 
motivační dopis (cca stránka A5) v českém jazyce, nejpozději do 14. 09. 2021. 

 

K ústnímu pohovoru budou přizvání pouze vybraní uchazeči / uchazečky, kteří / které splňují 
výše uvedené požadavky. 

 

InBáze, z. s. si vyhrazuje právo nepřijmout na danou pozici žádného z uchazečů / uchazeček, 
či VŘ v jeho průběhu zrušit. Zasláním svých osobních materiálů uchazeči souhlasí s 
jejich uchováváním po dobu výběrového řízení.  

 
 


