
 

 

 

 

 

 
 
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis hledá sociálního pracovníka pro nevidomé 

a slabozraké 

 
Obecně prospěšná společnost Tyfloservis nabízí podporu, informace a nácvik dovedností 
lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. 
Působí též na společnost, aby dokázala k jejich samostatnosti přispívat, a pomohla tam, 
kde je to třeba. Více informací najdete na www.tyfloservis.cz.  
 

Společnost Tyfloservis, o.p.s., která od roku 1991 poskytuje služby nevidomým 
a slabozrakým lidem ve věku 15 a více let, hledá pracovníka/pracovnici na pozici instruktora 
terénní a ambulantní rehabilitace v regionu Hradec Králové a Pardubice. Sídlo střediska je 
v Hradci Králové. 
 
Nabízíme: 

 Hlavní pracovní poměr. 

 5 týdnů dovolené. 

 Zaškolení a zvyšování kvalifikace (akreditované kurzy, interní školení, supervize, 
metodická pomoc). 

 Příjemný pracovní kolektiv a smysluplnou práci, jejímž cílem je zvyšování samostatnosti 
a kvality života lidí se zrakovým postižením. 

 Mzdu obvyklou v neziskovém sektoru. Zvýšení mzdy po zapracování a obvykle čtvrtletní 
odměny. 
 

Požadujeme: 

 Vzdělání dle požadavků zákona o sociálních službách na kvalifikaci sociálních 
pracovníků, tj.: VOŠ či VŠ v oboru sociální práce, speciální či sociální pedagogika apod. 

 Řidičský průkaz skupiny B, včetně aktivní dovednosti řídit. 

 Kladný vztah k práci s lidmi se zdravotním postižením, komunikační a organizační 
dovednosti. 

 Pečlivost v administrativních úkonech (vedení papírové a elektronické dokumentace). 
 
Prosíme zájemce, aby zaslali životopis a motivační dopis. 

 
Informace o pozici: 
Místo pracoviště: Milady Horákové 549/53,  

Hradec Králové – Třebeš 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva 

Benefity: Bonusy/prémie, Mobilní telefon, 
Dovolená 5 týdnů, Vzdělávací kurzy, 
školení 

Požadované vzdělání: Vyšší odborné 

Požadované jazyky: Čeština (Výborná) 

Zadavatel: Nezisková organizace 

Pozice je vhodná pro absolventy. 

 

http://www.tyfloservis.cz/


 

 

 

 

Kontakt: 

Zaměstnavatel: 
Tyfloservis o.p.s. 

 

Kontaktní osoba: 
Daniela Morávková 
Email: moravkova@tyfloservis.cz  
Tel.: 608 572 341 
 
Adresa: 

M. Horákové 549, 500 06 Hradec Králové, Česká republika 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=milady+hor%C3%A1kov%C3%A9+549%2F53%2C+50006+hradec+Kr%C3%A
1lov%C3%A9 
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