
 
 

 
 

 

SeneCura SeniorCentrum Modřice je domov pro seniory na okraji Brna s výbornou dostupností a 
bezproblémový parkováním. Máme krásnou zahradu s altánem a přímo v budově můžete využít 
bazén s wellness. Najdete u nás příjemný kolektiv a vedení se vstřícným a pozitivním přístupem k 
zaměstnancům.  
Přijďte se k nám podívat a popovídat si o pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE, kterou 
momentálně hledáme! 
 
 
Na čem si zakládáme: 

 Pracujeme srdcem, motivace a pozitivní vztah k seniorům je to, co nás spojuje 

 Individuální přístup je pro nás důležitý nejen u našich klientů 

 Najdete u nás přátelský kolektiv, který si pomáhá a hodnoty jako je lidskost, úcta a respekt 

 Vaší práce si budeme opravdu vážit 

 Moderní prostředí a inovace Vás budou bavit 

 Kulturní a společenský život v domově je nejen pro klienty, ale i pro Vás a Vaši rodinu 
 
Vaším úkolem bude: 

 Sociální šetření a zabezpečení sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů 

 Sociálně právní poradenství 

 Evidence kontaktů pro příjem nových klientů 

 Sociální poradenství klientům - popř. rodinným příslušníkům 

 Jednání s úřady, s opatrovníky klientů 

 Zabezpečení základní soc. agendy, kontrola aktuálnost standardů kvality sociálních služeb, 
návrh jejich aktualizací 

 
Našich zaměstnanců si vážíme: 

 Mzdu odpovídající vašim zkušenostem  

 Poukázky na volný čas, kulturu a zdraví 

 Bonusy za věrnost 

 Dotované stravování 

 Možnost profesního vzdělávání a osobního rozvoje 

 Trvalý pracovní poměr ve stabilní mezinárodní firmě 

 Práci v moderním a čistém prostředí, inovativní technologie 

 Možnost využití wellness a bazénu 

 Možnost čerpání zvýhodněných tarifů v rámci služby o2 family 

 

K výkonu práce potřebujete:  

Vzdělání odpovídající požadavkům na odbornou způsobilost k výkonu sociálního pracovníka dle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, předchozí pracovní zkušenosti výhodou. 

Budeme rádi, když se nám ozvete:   
Martin Krňávek, tel: 777 889 011, m.krnavek@senecura.cz    
SeneCura SeniorCentrum Modřice, Masarykova 1018, 664 42 Modřice 

Společnost SeneCura je přední a uznávaný poskytovatel a zaměstnavatel v sociálních službách v 

Rakousku a je držitelem mnohonásobného ocenění za kvalitu a inovaci. Svými znalostmi a dlouholetou 

zkušeností v oblasti péče poskytuje jistotu i klientům v České republice, ve které je SeneCura největším 

soukromým provozovatelem domovů pro seniory se špičkovou zdravotní a sociální péčí. SeneCura 

Česká republika v současné době provozuje 14 SeniorCenter. SeneCura je součástí francouzské skupiny 

ORPEA. 
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