Na počátku, o. p. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici sociální pracovník-pracovnice v Domově pro dětský život
(azylový dům pro těhotné ženy a ženy s DN s malými dětmi). Domov má statut neveřejné adresy a nachází se na
Vysočině, 75 km od Brna.
Požadavky na uchazeče na pozici sociální pracovník - pracovnice
- vzdělání VOŠ nebo VŠ:


vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech zaměřených na sociální
práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně
právní činnost, charitní a sociální činnost,



vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu
zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči

- praxe:


3 – 5 let v oboru sociální práce

- osobnostní předpoklady:












bezúhonnost, zdravotní způsobilost,
schopnost a ochota vzdělávat se,
schopnost práce v týmu,
samostatnost v rozhodování, zodpovědnost, psychická stabilita i v krizových situacích, schopnost flexibilně
a rozvážně jednat v nečekaných situacích,
orientace v problematice sociálních služeb,
schopnost pracovat samostatně,
schopnost jednat s lidmi, schopnost empatie,
uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet),
orientace v zákonech, které se vztahují k výkonu pracovního místa,
kladný vztah k problematice péče o občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
řidičský průkaz sk. B
Nabízíme









nástup 1. 6. 2014
pracovní úvazek 0,8
platové podmínky od 13.000,- Kč (0,8 úvazek) podle ukončeného vzdělání (VOŠ, VŠ) a podle délky praxe
příjemné pracovní prostředí
možnost dalšího vzdělání a osobního rozvoje
týmovou, případovou i individuální supervizi
pestrou a smysluplnou práci

Místo výkonu práce: Domov pro dětský život - neveřejná adresa, kraj Vysočina (75 km od Brna)

Životopis a motivační dopis zašlete na adresu: lenka.kobylkova@napocatku.cz .

Termín uzávěrky prvního kola výběrového řízení: 16. 4. 2014
Sociální služba Domov pro dětský život (azylové domy pro matky s dětmi) je financovaná v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

