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Hledáme nové pracovníky  

pro práci s rodinami s dětmi s poruchou autistického spektra (dále s PAS) 
 
 
Naše organizace již 30 let podporuje rodiny dětí s postižením. Podporujeme vývoj dítěte tak, aby 
dokázalo plně využít všechny své možnosti, schopnosti a nadání. Společně s rodiči hledáme cesty, jak 
vychovávat dítě se specifickými potřebami v jeho přirozeném prostředí 
Více informací o naší organizaci je možné získat na stránkách www.centrumlira.cz.  
 
Pracoviště: Liberec 
 
Na co se můžete těšit 

• Vstoupíte do světa dětí s PAS a vydáte se na dobrodružnou výpravu při objevování jejich 
specifických potřeb  

• Pomůžete rodičům při zvládání náročné životní situace  
• Budete mapovat schopnosti a dovednosti dítěte a cíleně podporovat jeho vývoj  
• Budete rodinu provázet v dalších situacích jako je např. zařazení dítěte do předškolního a 

školního zařízení  
• S rodinami budete spolupracovat především v našich prostorách, případně v jejich domovech  
• Svou práci si budete organizovat sami na základě potřeb rodin  
• Rádi podpoříme Vaši chuť dále se vzdělávat a rozvíjet 
• U nás můžete naplno využít svou kreativitu   

 

Nepůjde to bez 
• VŠ vzdělání v oboru speciální pedagogika; případně v oboru sociální pedagogika, sociální 

práce, či jiném, relevantním oboru  
• Orientace v oblasti vývoje a vedení dětí s PAS a jejich podpory a /nebo ochoty intenzivně a 

aktivně se v této oblasti vzdělávat 
• Komunikačních  a organizačních dovedností 
• Řidičského průkazu skupiny B (aktivní řidič)  

 

Svých zaměstnanců si vážíme 
• Čeká na Vás tým, který Vás podpoří  
• Standardní výše dovolené je 5 týdnů 
• Mzdu stanovujeme na základě dosaženého vzdělání a zkušeností  
• V osobním ohodnocení zohledňujeme kvalitu odvedené práce 
• Umožňujeme občasnou práci z domova  
• Standardně uzavíráme pracovní smlouvu na dobu určitou, výhledově je možné prodloužení na 

dobu neurčitou 
 
Nástup možný ihned, případně dle dohody.  
Životopis a motivační dopis zasílejte na e-mail: lucie.hola@centrumlira.cz  
V případě dotazů kontaktujte Lucii Holou na tel. čísle: 724 400 832.  


