
Poradna pro rodinu Pardubického kraje  
Příspěvková organizace Pardubického kraje - na základě zřizovací listiny  

Mozartova 449, 530 09 PARDUBICE  

tel.: 466 263 080, e-mail: pardubice@poradnapardubice.cz  

Náhradní rodinná péče: 734 733 893, nrp@poradnapardubice.cz  

  

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
  

   ředitel Poradny pro rodinu Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:   

  

psycholog pro oblast náhradní rodinné péče – pracoviště Pardubice 

Místo výkonu práce: Poradna pro rodinu Pardubického kraje, Mozartova 449, Pardubice 530 09 

 

 Požadavky:  

ukončené magisterské studium v oboru jednooborové psychologie, zkušenost práce 

s rodinami výhodou, dobrá znalost práce s microsoft office (word) 

 

 Dovednosti:  

psychická stabilita, odolnost, pečlivost, zodpovědnost, iniciativa, samostatnost, výborné 

komunikační a organizační schopnosti, administrativní dovednosti v rámci zpracovávání 

písemných výstupů z psychologického posuzování žadatelů, schopnost týmové spolupráce  

  

 Charakteristika nabízené pracovní pozice:  

psychologické posouzení dětí a rodinných systémů žadatelů o náhradní rodinnou péči 

 

 Další důležité informace o nabízené pozici 

Předpokládaný nástup:   1. 4. 2021 

 Smlouva na dobu určitou:   do 31. 3. 2022, s možností prodloužení na dobu neurčitou 

 Stanovená pracovní doba:  0,5 pracovního úvazku (20 hodin týdně)   

 Platové zařazení:                    12. platová třída (odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb. a  

                              nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění)   

Možnost dalšího vzdělávání a osobního růstu, možnost pracovat v odborném týmu, pravidelné 

supervize, zaměstnanecké benefity, 5 týdnů dovolené, příjemné prostředí, kvalitní a pohodový 

kolektiv.  

  

 Podmínky pro zařazení zájemce do výběrového řízení:  

V případě zájmu o tuto pozici zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis v obálce 

označené nápisem „Výběrové řízení – psycholog Pardubice“ na adresu:   

Poradna pro rodinu Pardubického kraje  

Mozartova 449 

530 09 Pardubice 

  

Termín pro příjem přihlášek:  22. 2. 2021 

Forma výběrového řízení:   První kolo výběrového řízení – vyhodnocení došlých žádostí 

k termínu 26. 2. 2021 

          Druhé kolo výběrového řízení – vybraní uchazeči budou  

          
 

pozváni k ústnímu pohovoru na začátku měsíce března 2021. 

 Kontaktní osoba:     Bc. Anderlová Lucie, DiS., personalista  

Poradna pro rodinu Pardubického kraje 

pracoviště Pardubice  

asistent@poradnapardubice.cz, tel. 720 979 144  


