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CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc 

vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice 

vyučující odborných předmětů 
– sociální politika 

Požadujeme: 

• Vysokoškolské vzdělání magisterského stupně v oboru sociální práce nebo sociální politika 
• Motivace pro práci se studenty 
• Zájem o koncepční práci na kurikulu 
• Ochotu se dále vzdělávat 
• Smysl pro zodpovědnost 
• Praxe, publikace v oboru a znalost anglického jazyka výhodou  
• Ukončené nebo započaté doktorské studium výhodou 
• Nástup od 1. 9. 2022 

Nabízíme: 

• Fungování v motivovaném týmu 
• Práci v organizaci s dobrým jménem, silným zázemím a četnými zahraničními partnery 
• Možnost dalšího profesního a osobnostního rozvoje 
• Flexibilní pracovní dobu 
• Práci v přátelském kolektivu 
• Výborné technické zázemí  
• Mzdové ohodnocení ve 12. třídě dle tarifů pro pedagogické pracovníky s možností vysokého osobního 

ohodnocení a odměn dle odvedeného výkonu 
• Pracoviště v centru Olomouce 
• 40 dní dovolené 
• Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a stravování  
• Úvazek 0,5 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, využijte níže uvedeného kontaktu a zašlete nám prostřednictvím 
elektronické pošty žádost o zařazení do výběrového řízení s přiloženým strukturovaným životopisem a 
motivačním dopisem.  

Žádosti zasílejte na skola@caritas-vos.cz do 12. 5. 2022. Telefon: sekretariát +420 585 209 020. 

V případě, že postoupíte na základě zaslaných materiálů do užšího výběru, pozveme Vás k výběrovému řízení, 
které proběhne v pátek 20. května 2022. 
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