
Hledáte smysluplnou práci?
Zkuste práci v naší organizace.

V čele SSUB je ředitelka. Přímo jí podléhá ekonomka organizace a vedoucí jednotlivých
služeb. Ekonomka je zároveň zastupkyní ředitelky.

Ekonomický úsek organizace Provozní úsek

Adresa: Za Humny 2292
688 01 Uherský Brod
Telefon: 739 573 473                      
E-mail: marie.vaskovicova@ssub.cz
www.ssub.cz

Zaujali jsme Vás? Kontaktujte nás! 

Ekonomka řídí ekonomický úsek, který
tvoří mzdová účetní-personalistka,

účetní a správcová-účetní.

Ředitelka řídí provozní úsek, který
tvoří údržbář a uklízečky.

Co nabízí naše organizace?
perspektivní, stabilní a smysluplné
zaměstnání,
velmi dobré pracovní zázemí a
kolektiv,
dobré finanční ohodnocení,
osobní příplatek,

příspěvek na stravování,
5 týdnů řádné dovolené,
3 dny zdravotního volna,
podpora vzdělávání a profesního 

       rozvoje.



Práce v pečovatelské službě (PS).
Vedoucí řídí pečovatelskou službu, kterou provozně tvoří sociální pracovníci a

pracovníci v sociálních službách – pečovatelé/pečovatelky.

chuť pracovat s lidmi a pro lidi,
čistý trestní rejstřík,
být aktivní řidič/ka,
minimálně vzdělání s výučním listem,
spolehlivost a zodpovědnost,
empatii a sociální cítění,
dobré komunikační schopnosti,
kurz pro pracovníky v sociálních službách

       (ten si ale můžete udělat až během práce u nás).

Co potřebujete k práci
pečovatele/pečovatelky?

Adresa: Pečovatelská služba
Za Humny 2292, 688 01 Uherský Brod
Telefon: 731 832 918                         
E-mail: jitka.vrankova@ssub.cz
www.ssub.cz

Zaujali jsme Vás? Kontaktujte nás! 

Co potřebujete k práci 
sociálního pracovníka v PS?

čistý trestní rejstřík, vysokoškolské vzdělání v
magisterském nebo bakalářském studijním
programu, nebo minimálně vyšší odbornou
školu dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., v
platném znění,
být aktivní řidič/ka,
znalost práce na PC,
dobré komunikační schopnosti,
kreativita, spolehlivost a samostatnost,
aktivní a zodpovědný přístup k práci.



Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(NZDM) Šrumec

Vedoucí řídí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a současně je sociálním
pracovníkem, který tvoří tým se sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních

službách (PSS) – výchovně nepedagogický pracovník.

chuť pracovat s dětmi a mladými dospělými,
čistý trestní rejstřík,
střední vzdělání s maturitní zkouškou +
akreditovaný kvalifikační kurz pracovníka v
sociálních službách – výchovná nepedagogická
činnost (ten si ale můžete udělat až během práce u
nás) nebo střední odborné vzdělání sociálního
zaměření,
znalost práce na PC, (Word, Excel, PowerPoint),
dobré komunikační schopnosti,
kreativita, spolehlivost a samostatnost,
aktivní a zodpovědný přístup k práci.

Co potřebujete k práci PSS v NZDM?

Adresa: · Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Šrumec
Kaunicova 77, 688 01 Uh. Brod
Telefon: 734 447 743            
E-mail: vedouci.ndzm@ssub.cz
www.ssub.cz

Zaujali jsme Vás? Kontaktujte nás! 

Co potřebujete k práci SP v NZDM?

chuť pracovat s dětmi a mladými dospělými,
čistý trestní rejstřík,
vzdělání vysokoškolské v magisterském nebo
bakalářském studijním programu, minimálně
vyšší odbornou školu dle § 110 zákona č.
108/2006 Sb., v platném znění,
znalost práce na PC, Word, Excel,
PowerPoint),
dobré komunikační schopnosti,
kreativita, spolehlivost a samostatnost,
aktivní a zodpovědný přístup k práci.



Práce v Denním stacionáři (DS) pro osoby
s tělesnými a mentálním postižením
Vedoucí řídí službu a současně je sociálním pracovníkem (SP), který tvoří tým s

pracovníky v sociálních službách (PSS) – výchovně nepedagogický pracovník.

chuť pracovat s lidmi s handicapem,
čistý trestní rejstřík,
být aktivní řidič/ka,
minimálně vzdělání s výučním listem +
akreditovaný kvalifikační kurz pracovníka v
sociálních službách – výchovná nepedagogická
činnost (ten si ale můžete udělat až během práce u
nás), nebo střední odborné vzdělání sociálního
zaměření,
dobré komunikační schopnosti,
kreativita, spolehlivost a samostatnost,
aktivní a zodpovědný přístup k práci.

Co potřebujete k práci PSS v DS?

Adresa: Denní stacionář pro osoby s
tělesným a mentálním postižením
Uherský Brod
Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod
Telefon: 732 266 684               
E-mail: vladimira.pazitna@ssub.cz
www.ssub.cz

Zaujali jsme Vás? Kontaktujte nás! 

Co potřebujete k práci
vedoucího/SP v DS?

chuť pracovat s lidmi s handicapem,
čistý trestní rejstřík,
být aktivní řidič/ka,
úplné vzdělání vysokoškolské v
magisterském nebo bakalářském studijním
programu, min. vyšší odb. školu dle § 110
zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění,
znalost práce na PC (Word, Excel,
PowerPoint),
dobré komunikační schopnosti,
kreativita, spolehlivost a samostatnost,
aktivní a zodpovědný přístup k práci.



Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi (SASRD) Uherský Brod

Personálně tvoří službu ředitelka organizace a sociální pracovníci

Adresa: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
U Žlebu 1066, 688 01 Uh. Brod
Telefon: 739 573 473 
E-mail: marie.vaskovicova@ssub.cz
www.ssub.cz

Zaujali jsme Vás? Kontaktujte nás! 

Co potřebujete k práci sociálního pracovníka v SASRD?

 chuť pracovat s rodinami s dětmi
čistý trestní rejstřík,
vzdělání vysokoškolské v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
minimálně vyšší odbornou školu dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění,
znalost práce na PC (Word, Excel…)
být aktivní řidič/ka,
dobré komunikační schopnosti,
kreativita, spolehlivost a samostatnost,
aktivní a zodpovědný přístup k práci.


